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... జలియన్ దాలా బాగ్లో 1919 

ఏపిల్ 18 న హత్యలకు కౌరకు 

డైన పంజాబు గ వ ర్న ర్ 

ఓ డయ్యర్ను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత 

పగబట్టి లండన్లో 1940 మార్చి 

న గ 
ము 

Ci 71 ey 

పు 

0౨ 

లండన్లో 1940 జూన్ 12 ము 

ఉరికంబాలకెక్కిన విపవవాద 

వీరయోధుడు ఉదామ్ సింగ్. 
a 

18న తుపాకితో. కౌల్చెచ౦0 షి 

ఉద్దామ్ సింగ్ 

(అమ్మకి సర్ లో) 
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మదా న లొ ఉప్పు సత్యా (గ ష దళంలో శ్రైనాయుడు, టంగుటూరి (పకాశం, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు 

దె రంగయ యి 
Ua (i 



స్వాతం[త్య సవంరంలో. 
అసంవులంబాసిన 

అవంరదెరాధంలకు 
nn ~~ 2 wv. 



కృష్ణాజిల్లా ఇ వ్వ సత్యా [గహ వథమ దళం 
శీ కోటగిరి వెంకట కృష్టారావుగారి నాయకతా తాన 1930 ఏ (పియల్ 
9 వ తేదీన విజయవాడ నుండి (బందరు చిన్నాపురం వరకు (గామాలలో 
పచారొం చేస్తూ కాలినడకన ఈ దళం వెళ్ళింది. 

(వత్సా ఫొటో లో ఈ దళంలో పొల్తొన్నో వారిని గు _ీంబొవోజ్బు ; 
సర్వశ్రీ) కే, గార్ల పాటి సుబహ్మణ్యం, 2. కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు, రి. కట్ట గడ్డ మధుసూదన 

రావు, 4. మేదర మెట్ల సీతారామయ్య, 5. ఘంటసాల సతారామశర్మ, 6. పిడికిటి రామకోటయ్య, 7. రామినేని రాఘవయ్య, రీ. పిడికిటి మాధవరావు, 9. పిడికిటి నారాయణమూరి, 10. శనగవరపు సుబ్బయ్యశొన్త్రి, 11. కాకాని వెంకటరత్నం, 12. చింతమనేని ్రీరాములు, 17. పాటిబండ్ల వెంకట సుబ్బయ్య, 18. చొప్పదంటు భద్రయ్య, 19. అన్నె కేశవాచార్య, 20. కోటగిరి పార్థసారధి, 2. పరిమి నీలాచలం, 29. గూడపాటి న్య 24. పొన్నలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి, 27. కఠారు వీరాసా న్వ్వొామి, 80. సము(ద్రాలసత్యనారాయణ , . కోరా నాగేందరావు, లిల్లీ. గుళ్ళపల్లి లక్ష్మయ్య, 88. తటవ ర్రి రంగయ్య, 85. సంకా నిత్యానందం, కటట గడ్డ భవానీ శంకరరావు, 88. సుకర న సత్యనారాయణ, 40. "కంకర హనుమంతరావు, 41. చెన్నుపాటి మురహరిరావు, 48. బోలి" సెట్టి సత్యనా రాయణ, 44. - పొన్నూరు వీరరాఘవగు ప్. 
మిగతా నంబర్లు గోల నారి వేద కౌలియణంలోదు... ఈ దళంలో పాల్గొన్న మరితొందడ్ : 

సర్వశ్రీ వెలగా నర్సు య్య, చలమలశె శెట్టి కోటేశ్వరరావు, పుచ్చా కోశ్చేశ క్యరరావు, ఈడుప్పగంటి వెంకట నారాయణ, గన్న గంగాధరరాను, పెదర ఆదినారాయణ యూ రి. ౧ మిక్ 
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డవ బాగం al ౧0 

మూడవ భాగం 

అందులో. 

భారొత్ర స్వాఫాతం త్య సం(గాము ఖే 

రచ ఆగ వు శ మ. —-క్రీ తుమ్ముల అఎ౦లటఏరా మయ్య 

అలంగెణము ట్రీ యం. యన. రాజలింగం 

త NY eg న a ల త్న ర్త ల / త అలుగునాట నె విళంత్య సంగ మ చరిత 

త్రీ పరుచూరి కో 'పేశ్వరరావు 

వివిధ జిల్లాలలో _పముఖ స్వాతం(త్య యోధులు .. 
కార్యక ర్రలు — (క్రీ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్య సంగామ చరిత 

(తాలూకాల విశిష్టతతో సహా, 

శ్రీ 
శ్రీ పరుచూరి కోతేశ్యరరావు 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం్యత్య సమరయోధుల జీవిత చరితలు 

ర్మ తలో _పముఖ ఘట్లాలు 
థు 

తుమ్మల వెంకటరామయ్య 

1.298 
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శీ పరుచూరి కోటేశ్వరరావు 
క నం్యగాదు చరిత (తెలుగునాట స్వాతం్యత్య సంగ్రామ చరిత్ర 

ప 

ను 

అరులమంచిలి వెంకటప్పయ్య శి యం. యన్, రాజలింగం. 
(వివిధ జిల్లాలలో (తెలంగాణము) 

(ప్రముఖ స్వాత (త్ర యోధులు--కార్యక ర్రలు 



 వరుందం వూట 

ఏ దేశం తన సె స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల. దేశ 
వ్ కుల -త్యాగమయ పాతను గు రించి గౌర 
వించదో. సంస్మరించదోఆ దేశం తన స్వాతం(శ్ర్యాన్ని 
సార్ధకం చేసుకోక పోగా దానిని సుస్టిర మొనద్చుకో 

_జాలదని (పపంచ చర్విత చాటుతున్న పరమ సత్యం. 

నుకనే సోవియట్ యూనియన్ వంటి సోషలిస్లు 
ము అమెరికావంటి పెట్టుబడిదారీ దేశాల 
లోను ఆయా దేశాల స్వాతంత్య సమరయోధుల 
కళ్ళకు కసే టట్లు (ప్రదర్శించే స్వాతంత్ర్య సమర 

- యోధుల గా గాధలను కళ్ళకు కపేటట్లు దేదర్శించే 
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంస్కరణ భవనాలయి, 
. చరిత్ర _గంథాలు కోకొ ల్లలుగా కనిపిస్తాయి. 

1874లో అన్ని పార్టీల నె స్వాతం త్ర సమర 
“యోధుల సభ్యులతో మా జిల్లా స్వాతం(త్య సమర 

ఏర్పడినది. మా కృష్ణా జిల్లా 
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంఘాధ్యక్షులు బ్ర కాట 

గడ్డ మధుసూదనరావు 1975 లో అమెరికా సంద 
రించి నపుడు, అక్కడి న స్వాతం (త్య సమరయోధుల 

అల్లో - సంస్మరణ. భవనాలు, చిత్రాలు, చరిత (గంధాలు 

యాధుల సంఘం 

వగెరా చూచినపుడు, తన మాతృభూమి భారత 

"దేశంలో స్వాతం (త్ర్య సమరయోధుల సంస్మరణకు 
-బదులు, వారిని విస్మరించడం ఎంత ఎక్కువగా 
-వున్నదో ఆయనకు అర్ధమైంది. ఆ లోపం తీర్చడానికి 

కనీసం తన జిల్లా స్వాతం(త్ర్య సమరయోధుల 
చరితనై నా _గంథస్టం చేసి, విజయవాడలో ఎక్క. 
డినా స్వాత౦్యత్య సమరయోధుల సంస్మరణ భవనం 
“నిర్మించాలన్న భావన ఆయన మనస్సులో ఆనాడే 
“బలంగా పాతుకుపోయింది. అందువల్ల నే స్వదెేళానికి 
“తిరిగి రాగానే, ఆయన తన సహచరులతో సంప 

-తించి, ఆసనిత యత్నానికి. ఉద్యమించారు. 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం త్య సమురయోధుల జీవిత 
చరితతోపాటు, భారత స్వాతం (త్ర్య సం (గ్రామ 
చరిత్ర, తెలుగునాట స్వాతం త్య సంగ్రామ చరిత్ర, 
కృషాజిల్లా స్వాతంత్య సంగ్రామ చరి(తలను కూడ 
పొందుపరచి, చరిత (గంధంగా సంకలనం చేసే 
బాధ్యతను శ్రీ తుమ్మల వెంకటరామయ్య, (శ్రీ పరు 
చూరి కో కేశ్యరరావులకు అప్పుగించ బడింది. 

ఈ చరిత్ర గ్రంథ (ప్రచురణకు అవసరమైన 
నిధుల సేకరణకు 21.10.80 శేది న కృష్ణాజిల్లా 
గాపకం ట్య సమరయోధుల సంధు నమా వేశంలో 
శ్రీ నిమ్మ గడ్డ వెంకటకృష్ణారావు కన్వీనరుగా 
శ్రీయుతులు కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు శీ॥ శే 
వల్ల భనేని రామ(బ్రహడం, చలసాని సూర్య (ప్రకాశ 
రావ. వై. 'వెంకటరావు, కీ॥ శే॥ కత్తి తి'వెంటి 
కుటుంబరావు, జోశ్య భట్ల సత్యనారాయణ, పెనమ 
కూరి కేశవరావు, ఈడుుగంటి లక్ష్మణరావు, వెని 
గెళ్ళ వెంకాపేశ్వరరావు, (శ్రీమతి సూర్య దేవర అన్న 
పూర ర మ్మగార్లతో ఓక ఉపసంఘం ఎర్భడింది.. 

నిధిసేకరణకు విరాళాల కోసం (పముఖులను 
కరును కొ న్నప్పుడు ఊహించని ఆదరణ లభించింది. 
అనతి. కాలంలోనైే లక్షరూపాయలకు పైగా విరాళాలు 
వసూలయ్యాయి. విరాళాలు ఇచ్చిన “దాతల "పేర్లను 
వేర ఫొ ౦దుపరచాం. వారికి మూ, హృదయపూర్వక 
అభినందనలు. 

క సీట్ల సా స్వాతం_్య సమరయోధుల సంఘా. 
5 1980 'ఆగస్తునుండి వ సున్న స్వాతంత్ర్య 

నై నీక సన్యానపె సెస్టను మొ _కంగాను (దతినెలా ఇచ్చి 
ఆర్థికంగా నహః య పడుతున్న థ్రీ కాట్రగడ్డ 
మధుసూదనరావు, © కాట్రగడ్డ వెంకటనా రాయణ 
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రావు, కీ.శే. (శ్రీ కాట్రగడ్డ భవానీ శంకరావుగారి 
సతీమణి అనసూ యమ్మ గార క్ర కృత జ్ల తలు తెలుపు 
తున్నాం, 

ఈ నిధి సేకరణలో (ప్రధానంగా కృషి చేసిన ఉప 
సంఘ సభ్యులు నిమ్మ గడ్డ వెంకటకృష్ణారావు, కొట 

. గడ్డ మధుసూదనరావు, చలసాని సూర్య _పకౌశరావు, 
మండవ వెంకటకృష్ణారావు గారు, _గుడివాడలోను 

. ఇతర చోట్లను నిధిసేకరణలో యధాళ కీ సహాయ 
పడిన ఉపసంఘ సభ్యులు కీ॥ శే. వల్లభనేని రామ 
“"బహ్మం, వి వెంక్కటావు, ఈడ్పుగంటి లక్షణ 
రావు, వెనిగెళ్ళ.. వెంకకేశ్వరరావు. కృష్టాజిల్లా 
స్వాతం(త్య సమరయోధుల  జ్రీవిత్ర చరిత్రకూ నిధి సేకరణ సంఘానికి ఇంతవరకూ ఆరికంగా ఏడువేల ఆరువందల తొంభై ఆరురూపాయలు  యిచి న 

శ్రీ _ అట్లూరి వెంకటసుబ్చా రావుగారికి ప తే క్ర 
కృతజ్ఞ తలు తెలుపుతున్నాం.. అదే విధంగా కీ॥ శే 
తుమ్మల పెద సత్యనారాయణ చౌదుగారు మూడు 
వేలు యిచ్చినారు. కీ॥ శే. డాకడ్ొ రావెళ్ళ రమణా 

య రావుగారి భార్య సూరాయమ్మగారు. రెండువేల 
రూపాయలు యిచ్చి, తోడ్పడినందుకు కృతజతలు. ర జు తెలుపుతున్నాం. న్యూయార్క్ ఆం[ధ సంఘం వారు 
పదివేలరూపాయలు వీరాళమిచ్చినందుకు కృతజులం. 

| వ్ అనివార్య మైన ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని, అత్యంత (శ్రద్ధా సక్తులతో ఈ (గంథాన్ని రచించిన 
_ ధాన రచయిత (శ్రీ తుమ్మల వెంకటరామ య్య, 
సహా రచయితలు పరుచూరి కోశేశ్వరరావు, యల 
మంచిలి వెంకటప్పయ్య, యం. ఎస్. రాజలింగం 
గార్లకు మా కృతజతలు. 

లం ఖా 
ఈ చరిత్రకు అవ సరమైన విషయ సేకరణకు 

సహాయపడిన వేటపాలెం సారస్వత నికేతన్ (గంథా 
లయం వారికీ, గుంటూరు జిలా (గంథాలయ శాఖ 
కొల్లూరు _గంథధాలయం వారికీ, విశాలాంధ్ర (గ్రంథా 
అయం (విజయవాడ) వారికీ, (గంథ (ప్రచురణకు 
అవసరమేన తెల కాగితం కొంత రాయితీగా సరఫరా 

చేసిన రాజమండ్రి ఆంధ్రా పేపరు మిల్లు అధిసతులకు- 
కృతజ తలు తెలియడేనునా 0. లికి En) 

_ విజయవాడలో బందరు లాకుల వద్ద స్వాతంత్ర్య 
సమరయోధుల భవన నిర్మాణానికి ఎంతో విలువైన. 
సలాన్ని మంజూరు చేయించిన అప్పటి కృషాజిలా 
కలెక్టరు శ్రీ ఎ.వి. ఎస్. కెడి' ఐ. ఏ. ఎస్, గారికీ. లట a (క సలంలో వున్న భవనము ముండ ..తీగె కంచెను. 0 కక ౧ 
స్వాధీనపరచినటువంటి ఆం(ధ్ర (ప్రభుత్వానికి, ఆనాటి 

ఆర్.టి.సి. వెర్ మెన్ శ్రీ కందుల ఓబుల రెడ్డిగారికీ , 
ఆర్.టి.సి. మేనేజింగ్ డైరెక్టరు శ్రీ పెందు రీ రామ. 
మోహన్రావుగారికీ మా హృదయ హా ర్వక 
కృతజ తలు తెలుపుకొంటున్నాం. ల్ 

ధూ 

ఈ (గంథం నాలుగు భాగాలుగా ఏభజించబడిరడి. 
ఆయా భాగాలకు వేరుగా పుటల సంఖ్య ముదించాం. 

1) భారత స్వాతం త్య నంగ్రామచరిత్ర(తుమ్మల 
వెంకటరామయ్య 2) తెలుగునాట స్వాతంత్ర్య 
ఉద్యమ చర్మిత (పరుచూరి కో కేశ్వరరాన), 

Mm ల౧ య 
మొనను 

a my వ ల 

కృష్ణాజిల్లా సా నతం్యత్ర్యు 
సంగ్రామ చరిత్ర (శుమ్మల పెంకీటరామయ్య, పడీ 
చూరి కో ఉళ్వరరావు) భారత న్వాతం౦ంత్య సంగామ. 
చరితలో తెలంగాణా చరితను శ్రీ యం. యస్. 
రాజలింగం రచించారు 

తెలుగునాట స్వాతంత్ర్య సమర చర్మితకు అను: 
బంధంగా ఇతర జిలాలో (పముఖ స్వాతంత్ర్య 
సమరయోధుల జీవీత్ చరిితలను యుమయటి 
వెంకటస్పయ్యగారు సమకూర్చారు. జీవిత చరిత్రల 
సంకలనంలో సాధ్యమైనంత జా్యగత్త _వపొంచాం. 
జెళ్ళ రికార్డులు లేనిచో ట్ర అదివరకే (పచురించ 
బడిన (_గంథాలు, (పభుత్వ |పచురణలు ఆయా 
తాలూకాలలోని వృద్ధ స్వాత౦(త్య సమరయోధు 
లిచ్చిన సమాచారం, కొందరు స్వయంగా పంపిన 
భౌ గట్టానుఆధారం చేసుకొనిరచించాము. స్వాతంత్ర్యం 
వచ్చిన తర్వాత జీవిత విశేషాలుగాని, జైళ్ల శిక్షలుగాని 
ఒక్క- తెలంగాణా చరిత్రకు మినహాయించి ఇవ 3లేదు. 
ఇందులో ఏమైనా. పొరపాట్లు దొర్తికే క్షీర = నీర 
న్యాయంగా స్వాకరించి మన్నించగోరుకాం. 



నం/గామ చరిత 
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స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల చరిత్రలను సెట్టి నాగేశ్వరరావుగారికి. ఆర్జిస్తు మోహన్గారికి 
స్నగంథస్థం చేస్తున్నపుడు ఎంతటి సుదీ ర్ష చరిత్రగల ఫొటోలను సమ కూ ర ఎ డ్ ౦లో (శ్రద్ధ 
"వారిదై నా క్తు ప్రీకరించాలనీ, సామాన్యునికి కూడా వహించిన బొంబాయి స్టుడియో వారికి, 
కొద్ది ఇ పంక్రలైనా రాయాలనే భావాన్ని ఒక గంథ బ్లాకులు తయారుచేసి ఇచ్చిన స్యకం(త్ర ఎంటర్ 

[ప్రచురణ సందర్భంగా 1960 లో కేంద మంతి పె0జస్ (బ్లాకు 'మెకింగు కంపెనీకి మా కృత 
హుమయూన్ కవీర్ నిర్రశించారు. ఈ (గంథ సంకల జైతను తెలియచేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ (గ్రంథ రచ 
“నంలో ఆ ఆదేళ సూత్రాన్నే గౌంధ్య మైనం తవరకు నలో అనేక విధాల తోడ్చడ్డ వారందరినీ "పీరు 
-పాటించాం. పేరునా పేర్కొనడం సాధ్యంకాకపోయినా వారందరికీ 

కొన్ని అనివార్య కారణాలవల్ల ఈ చరిత్ర _'మా కృతజ్ఞతను వెలిబుచ్చుతున్నాం. (గంధ రచనకు 
(గంథం  వెలువరించడానికి ఎర్భడ్డ ఇబ్బందు తగుసలహాలను యిస్తూ ఉత్సాహపరచుచూ వచ్చిన 
లకు తోడు సంకలన క రల వ్య క్తి కిగత ఇద ఎందుల కీ. శే. కంభంపాటి సత్యనారాయణగారు (సీనియర్ 
వల్ల కూడ. చరిత రచన (ప్రచురణకు ఆలస్య మన మధ్య లేకపోయినందుకు విచారించుచున్నాం. 

“మైనది. అందుకు మెమెంతో విచారించుతున్నాం. _ స్వాతంత్య యోధుల ఈ సంగ్రామ చరిత. 
'ఈగంథాన్ని చక్కగా ము(ద్రించి ఇచ్చిన చదివి ఉ శ్రేజితులై , యువతీ యువకులూ, విద్యార్థినీ, 

"న్వతం(త ఆరు (పింటర్చు _(విళాలాంభ్రు వారికీ , విద్యార్దులు, ఉపాధ్యాయులు, భావి పౌరులు తను 
“జిల్లా చరిత్రకు ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని అందిం భవిష్యత్తు జీవితాన్ని మాతృదేశానికి, మానవ 
“చిన కీ.శే. తటవ రి వెంకకేశ్వరరావు, సుంకర సేవకు, మానవ కల్యాణానికి _ తోడ్సడే విధంగా 
- వీర భ్యదరావు, మురుకుంట వెంకటస్పయ్య, ఆరిశె రూపొందించుకుంటారని. ఆశిస్తున్నాం. 
పూడి నాగభూషణం, కాళ్ళూరి మంగపతిరావు, కూన “ఇటు 
పులి సు బహ్మాూణ౩౦, కోసూరి నరసింహమూ రి, Ps 
“బొబ్బా ఆ అదినా గమ ల బండి తిరుపతయ్య వజయవాడ కృష్ణాజిల్లా స్వాతం త్య 
గార్లకు మ ా కృత జ్ఞ తలు. కుద్ద (పతిని తయారుచేయుట 1984, ఆగస్లు [8 సమరరమోధుల సంఘం 
“లోను, _పూపులు సరిదిద్దుటలోను సహా యపడిన పోలి . రిజిస్టరు 69/74 



సొ వతం త్య సవంర చరిత [పచురణకుగానం 

విరాళా లిచ్చిన దాతల పెర్లం 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం్యత్య సమరయోధుల 

సన్యానసంఘం తాలూకు (శ్రీ పిన్నమనేని 

కోశ్సేశ్యరరావుగారి. ద్వారా 352590 
థీ ము _్రవరప్ప వెంకటేశ్వరరావు 

_స్వర్హ నెనాన్సు ల 2000.00 

బందరు తాలూకౌ రెస్ స్ మిలర్స్ 

అసోసియేషన్  ” 1500-00 

ఠ. 1116|- యిబ్బినవాడ 

శ్రీ చలసాని సూర్య (ప్రకాశరావు విజయవాడ 
49 వల్లభనేని రామ బహ్మం జమీగొల్వేపల్తి 

” పీరఠమాచినేని సుబ్బారావు విజయవాడ 
” కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు " 
” ముప్పా నారాయణరావు 9? 

లక్ష్మిఫిలింస్ 99 

_శ్రీఫిలింస్ 3» 

_ లక్ష్మీచి(త్ర u 

విజయ పిక్చర్స్ » 

శాయికృృష్ణ >» 

పాపులర్ షూమార్హు »” 

(క్రీ ధనేపల రవీంద్రనాధ్ ఠాకూర్ 9? 

” కొల్లి గోవర్జనరావు 19 

” అనుమోలు శేషగిరిరావు. 99 

” కిలారు వెంకటసుబ్బయ్య పెనమలూరు 
* కోడూరు వెంక్టటామయ్య విజయవాడ 

” అను హెలు వెంకటసుచ్చారావు పునాదిపాడు 

” పరుచూరి హనుమంతరావు వక్క-ల గడ్డ 
* పిన్నమనేని సత్యనారాయణ నూ జెళ్ళ 

” పోలవరప్ప వెంకట సుబ్బారావు విజయవాడ 
= కోనేరు లక్ష్మయ్య క్ట 

స్టాండర్లు ఏజన్సీ »" 

99 'మాలెంపాటి వెంకట | నర్సయ్య »" 

99 * సామినేని విష్ణువర్ధనరావు > 

న ౨ నిమ్మగడ్డ నారాయణరావు పటమటలంక 

న వేమూరి" వెంకటరత్నం బందరు. 

” బోయపాటి అప్పారావు విజయవాడ 

=. చెన్నుపాటి భాస్కరరావు పటమటలం౦క 

కృషారెస్ & ఆయిల్ మిల్స్ & డిపో 
ర 

గాంధీనగరం విజయవాడ 

నేషనల్ లితో (ప్రింటర్స్ " 

అన్న పూర్త ఫిలింస్ 94 

* అడుసుమిల్లి సీతారామారావు " 

* కొడాలి సుబ్బారావు క. 

» యలమంచిలి వెంక కేశ్వరరావు పామ(రు- 

” ఏరమాచినేని బుచ్చయ్య విజయవాడ. 

సిరీస్ కంపెనీ 9 

* పాలడుగు వెంకట శివరామకృష్ణయ్య » 

" కొమ్మా రెడ్డి విమలా దేవి >? 

” చిటూరి రామచం(ద్రరావు " 

» గరిమెళ ఇ వెంకటరత ఎ? కః 

౫ శె.వి, గోపాలరావు కః 

” చలసాని అజాద్ కుమార్. 99 

ద. 1000-00 యిబ్బిశ దాతలు 

డీ కానూరి బాపయ్య 

= వీరమాచినేని సంతాన గోపాలరావు 

పడ మట. 

విజయవాడ 



VII 

9 

క ' కడియాల క కోటేశ్వరరావు విజయవాడ రు600-00 ' మొవ్వ శివరామకృషయ్య ఏద 

కక 

ఫార్ మాన్ (మారుతీనగర్ ) న్ 
డు. లొలొలి. €ీలీ లు యుబ్బినో దాతలు రోపొణీ బాయిల్డ్ రై స్మిల్ 95 

థ్రీ వీరపనేని రాఘవయ్య విజయవాడ | (పతాప్ ఇండస్ట్రీస్ (వ్రసాదంపాడు 99 

99 చుక్కపల్లి వెంకయ్య 99. శ్రీ ముసునూరి జగన్నాధరావు మచిలీపట్టణ ౦ 
” బొబ్బా సుబ్రహ్మణ్యం 99 99 కొల్లి పర నరసింహమూర్తి విజయవాడ 

అసోసియేషన్ ఏజన్సీస్ " డీ) దురా రై స్మిల్ oo» 
రామకృషాై ఆటోమొబెల్సు 99 అప్సర సినిమా హాల్ క 

విజయా ఆటోమొబై ల్సు 93 శ్రీ పోసాని భాస్కరరావు " 
> నార్ల వెంకమేశ్వరరావు " ” అట్లూరి వెంకట్రామయ్య " 
* యెర్నేని జానకిరామయ్య Fs ” యెర్నేని రామకృష్టదాబు " 
” బోయపాటి నాగభూషణం 99 * మారం శివరామకోటి “ 

గారషాటి గ్యా రేజ్ ww: (శ్రీ రామాంజనేయ (టాన్సుపోర్డు ss 

బెజవాడ మోటార్ సోర్స్ 9. శ్రీ చెరుకూరి కృష్ణమూ రి on™ 
అశోకా ఏజన్సీస్ * కిలారు గోపాలరావు పెనమలూరు 

శ కిలారు వెంక పేశ్వరరావు 99 ” మొవ్వ కో కేశ్వరరావు విజయవాడ 

* రోగంటి గోపాలకృష్ణయ్య 99. * మండవ జానకిరామయ్య మొవ్వ 
" వీరమాచినేని రంగారావు . వెంక చేశ్యర కెమికల్ ఇండ స్ట్రిస్ విజయవాడ 
ఇం పొట్లూరి సీతారామస్వామి >» బృందావన్ మిఠాయి కమీషన్ ఆయిల్ -_ 
” గుమ్మిడదల వీరాస్వామి అండ్ మర్చంట్సు మచిలీపట్టణం 

= కోనేరు రామచందరావు . డాక్టరు మునిరెడ్డి విజయవాడ 
” తాతినేని జనారనరావు 99 శ్రీ “చదలవా డ రామారావు a 
* గెల్లి నరసింపోరావు . ౪? "నాదెళ్ళ కుటుంబరాపు = య. 
" యలవంర తిరుపతిరాయుడు తాడిగడప ” దామెర కోభనాద్రయ్య | 
” కిలారు విద్యాసాగర్వర్మ - లిం " కొల్లి ల్లీ కోటేశ్వరరావు 
3» దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య | ” గాలి చంద్రమోహన్ బెనర్జీ 
* చెన్నుపాటి శేషగిరిరావు . పటమటిలంక ౫ బి. గోవిందరాజులు 

* జాగర్హమూడి వెంకయ్య విజయవాడ వల్లూరి వెంకట నారాయణరాపు 
* ఐలాప్పరపు వెంకయ్య 5: 99 వల్లూరి పూర్తచం(ద్రరావు 

> అల్లాపురం వెంకటరత్నం న. ” కూనల పూర్తచం(దరావు 

” వల్లభనేని సుబ్బారావు న. ఉ. 11-00 
” పొట్లూరి సుబ్బారావు క వె. ఎస్. ఆర్. కె, ప్రసాద్ 

రుక్మిణి కృష్ణా రైస్మిల్స్ ల. శ్రీ నిమ్మగడ్డ వెంకట కృష్ణారావు . విజయవాడ 



Vil 

డు, 900 |- తబ్బినోవాటు 

శ్రీ తఉపురనేని వెంక'పేశ్వరరావు " 
" అడుసుమిల్లి రామచం(దరావు 

" సత్యనారాయణ _ఫనాన్సు కంపెనీ 

"” వల భనేని నారాయణరావు 

వసంత ఆటోమోబె బెల్సు 

ట్రీ అడుసుమిల్లి కృష్ణమాహన్రావు 
* చెరుకూరి “రామారావు 

జాలాది రాఘవేం(దరావు 
" వలూరుపలి కేశవరావు 

93 యెళ్న్ని రామచంద్రరావు 

” యెర్నేని అంకినీడు 

రావు అండ్ . ,బదర్ను 

"” యలమంచిలి బాలకొటయ్య , కనుమూరు. 
తుమ్మల వెంకట కృష్ణారావు విజయవాడ 

పర్వతనేని కినరానుకృష్ణ య్య విజయవాడ _ . 
. 400.00 

” కాకరస ర్రి వెంకటరత్నం విజయవాడ 326.00 
జ కౌగితం వెంకటేశ్వరరావు బందరు 300-00 
" తాతినేని మోహన్రావు విజయవాడ 2$58_00 

ద శిల్0|- అ యిబ్బిశవాడ 
థ్రీ లక్ష్మి శానిటరీ . . విజయవాడ 
"కామినేని సుబ్రహ్మణ్యం ౫. 
''గారపాటి పాండురంగారావు ' 

' తుమ్మల వెంకపేశ్వరరావ ' ౫ 
” యలమంచిలి రామకోటయ్య mr నో 

(ప్రభాత్ ఆటో మోబె బైల్చు ద 99 

” ఆచంట రామ(బహ్మం ns 
99 వేములపల్లి గోపాలకృష్ణమూర్తి షష, 
” అయిన లీమయ్య " 
"ఆలూరి నాగేశ్వరరావు ల 39 

+” వెంకట నుజ్బారావు, ఫ్యాక్చరింగు 
గ్యాసు బందరు. ః 

“జాలాది రామారావు .. విజయవాడ 

జారత న తంల 

క నంద్యాల పాండురంగ విఠల్ 

"గు తికొండ గోపాలరావు 

” దాడుగు శేషగిరిరావు అండ్ సను 

శ్ర సూరపనేని వెంకటేశ్వరరావు కొరిమెల 200-10 
య 

శీ) వేమూరి కో 'కేశ్వరరావు 

శాయీ ఫిలిమ్భు 

లక్ష్మీ గోల్లు కవరింగు 

39 

శ్రి 

బందరు 

శ్రీ వడ్డి సూర్యనారాయణరావు బందరు 200.00 
శ్రీ అన్నె నాగేంద్రం విజయవాడ 200-00 
(శ్రీ గండివాడ వెంకటేశ్వర్లు 99 200-00 
శ్రీ) పిడికిటి నారాయణమూ ర్తి విజయవాడ 166.00 
శ్రీ సి. హెచ్. నాగేశ్వరరావు. 

స్వదేశీ గోల్డుకవరింగు వర్కు బందరు 150.01 
శ్రీ కామినేని వెంకటస్పయ్య 1500-00. 
డీ) శ్రీపేరంబూధూరి ఆనందరావు 150.00 

లు, 129 |—w డబ్బినోనాడు.. 

(శ్రీ నాదెళ్ళ మాధవరావు విజయవాడ 
(శ్రీ వీరమాచి నేని [పకాశరావు 99 
శ్రీ పాలడుగు వెంకపేశ్వరరావు, క 

యూనివర్చల్ నూర్కాటింగు క 
శ్రీ మల్లెల సుబ్బయ్య క 
శ్రీ టొప్పున కుటుంబరావు క. 

శ్రీ నూరపనేని రామకృష్ణయ్య .. " 
రుమల ఎంటర్ ప్రైజెస్ క్ 

డీ మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ - తెనాలి. 120_0( 

116 |. తబ్బిశవాట 

శ్రీ వెనిగళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు విజయవాడ 
డీ) వల్లూరిపల్లి రామచం(ద్రరావు. కొరిమెర్ల 
శ్రీ సూరపనేని వెంకట్రామయ్య 99 
శ్రీమతి దావులూరి తులశమ్మ ౮ 
శ్రీ) పోలవరపు (పసాదరావు . కొరిమెర్ల 
శ్రీ వెంకటరమణ విజయవాడ 

33 

వ. 

శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణ(సీని యర్ ౫ 



సంగగాము బ్ ౦/ల 

(్ర యార్హ గడ్డ హరిక్చం(ద[పసాడ్ 

(శ్రీమతి యారో గడ శశికుమూరి ' 
™ a 

@) పిన్నమనేని వెంకతేశ్వరరావు 

48) రావి నాగభూషణం బందరు 

బృందావన్ మిఠాయి వ రకసంఘం క 
డీ పోలవరప్ప (పసాదరాపు + విజయవాడ" 
విజయవాడ సోషల్ స్త్ 9 
సెవన్ స్టార్ లిక్కర్ (బ్రాండ్. ” 
శ్రీ సరుచూరి రాధా కృష్ణమూర్తి రి ళా. 
డ్ర్ అట్లూరి రామచం్యదరావు > 
శ్రీ కడియాల పిచ్చయ్య » 

క్రీ బొప్పన వెంకట పూర్ణమాజీక్యారావు గురోజ 
శీ. వై. వెంకటరావు 'గుడివాడ 
(క్ర మెకా నర్పయ్య కోసూరు 
శ్రీ) జొన్నవిత్తుల పూర్ణయ్యశాస్త్ర గొడవ్యరు 
(క్రీ ఆలపాటి సత్యనారాయణ హనుమాన్ జంక్షన్ 
భో మురుకుంట వెంకటప యా ఈరువూరు 
థ్ర జవ్వాజిరాములు nm తిరువూరు 
ట్ర తుమ్మల పెద సత్యనా ొరాయుణ చౌ దరి విజయవాడ 
@) చింతమనేని. శ్రీరాములు ఎలుకలపాడు 

గుంటూరుజిల్లా 

ఢీ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య విజయవాడ 
డ్రీ వెలగ పూడ సూర్యనారాయణ > 

@ ఎములపల్లి వామనరావు > 
శ్రీ ఈడ్పుగంటి లింగయ్య గుడివాడ 
శ్రీ సంకా లక్యారందం విజయవాడ 
ట్ర బొచ్చా నారాయణమూ ర్తి కెతవరం 
ర్రమకి చెరుకూరి సాభాగ్యమ్మ జమీగొల్వేప ల్లి 
(౮) యార్డ్ గడ్డ డ్ బసవయ్య . మల్లాపురం 

| (రాయచూర్ జిల్లా) 
(క్రై మండవ నాగభూషణం నాగాయలంక 
డ్రీ పెడ్యాల వెంక కేశ్వరరావు ముసాజాద 

శ్రీ యార్హ గడ్డ శ్రీరాములు విజయవాడ 
శ 

IX 

” పిన్నమనేని నరసింహారావు గుంటూరు 
» పిన్నమనేని రామారావు. విజయవా డ్ 

” "పిన్నమనేని కేశవరావు. ౨. 
” పిన్నమనేని సత్యనారాయణ =) 

> కాట్రగడ్డ నర్సయ్య క 
99 కాట్రగడ్డ భు_కేశ్వరద త్తు ష్ 
” కాట్రగడ్డ భగవత్ సింగు నం 
" కాట్రగడ్డ గంగయ్య . ns 
99 కౌటగడ్డ చి త్తరంజన్ దాసు న 

99 కాట్రగడ్డ నుభాష్చందబోస్ = " 
99 నార్ల వినయకుమార్ . » 

శ్రీమతి దేవినేని మాధవి " 
శ్రీ పిడికిటి విజయకుమార్ " 
శ్రీమతి రా వెళ్ళ సూరాయమ్మ 

శ్రీ చల్లపల్లి కౌమ్మ్పసాద్ గుంటూరు 
+? ము త్త వరప్ప (ప్రకాశరావు విజయవా ాడ్త 

౫” బోయపాటి వలో బాచొదరి హెదరావాద్ 
_*” మాగంటి మాధవరావు | క 

” ఉప్పలపాటి సేతారామరాజు 39 

ద. 100-00 ఇబ్చినవాడ 
డీ అన్నం సాంబశివరావు విజయవాడ 
గ్రీమతి మైనేని బసవ పున్నమ్మ విజయవాడ 
శ్రీ వల్లభనేని కృష్ణయ్య ' జమీగోల్వేపల్లి 
(్రీముతి పొట్లూరి వరలక్ష్మమ్మ కొమరవోలు 
డీ) చలసాని బాపయ్య  యలమ(రు 
గ్రీ కామినేని సుబ్బారావు పాము 
శ్రీమతి అట్లూరి వెంకటరత్నమాంబ జమీ గొల్వేప లి 
శ్రీమతి చెరుకూరి శోభనా (దమ్మ > 
శ్రీ సూరపనేని గోపాలకృష్ణ య్య గుడివాడ 
శ్రీమతి వ పెడికిటి వరలక్ష్మమ్మ విజయవాడ 

శ్రీ వీరపనేని నారాయణ కొమరవోలు 
ధ్రేమత్తి బొబ్బా అన్నపూర్ణమ్మ కౌతవరం 

దోనేపూడి రాజగోపాలరావు 89 
మతి వాద రి సుందరమ్మ గుంటూరు (ఢా 



కృష్ణాజిల్లా సొ పతం త్య సవంరరౌోధంల సంధుంం కార్యవర్గం 

పేటన్సు 
కీ. శే. కోటగిరి వెంకట కృషారావు. గంపలగూడెం 

వ 

కీ. శే. గొట్రిపాటి (బ్రహ్మయ్య, ఘంటసాల, 
కీ. శే. మానికొండ సత్యనారాయణళశాన్తి, వురుటూరు 

కీ. శే. కొడాలి ఆంజనేయులు, మచిలీపట్టణం 

౮% 
al 

. పెట బాపయ్య..వఏజయవాడ 

శ్రీ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య, విజయవాడ 

కార్యవర్గ సభ్యులు ; 

అధ్య తలు : © 3 కౌటగడ్డ మధుసూదనరావు 

ఛై రొమెన్ : కీ. శే. వల్లభనేని రామ(బ్రహ్మం 
రా 

| 5 అ 3 ర అన ల్ న ఇ పార్యవ్షల : | శ్రీమతి సూర్యదెనర అన్నపూర్ణమ్మ 

శ్రీ) గోవాడ నిరీక్షణరావు 

శ్రీ బండి తిరుపతయ్య 

డీ) దువ్వు వీరాస్వామి 

(పథాన కార్యదర్శి : శ్రీ జోళ్య భట్ల సత్యనారాయణ 

కోళాధికారి. శ్రీ చలసాని సూర్యప్రకాశరావు 
సహాయ కార్యదర్శులు = శ్రీ) య$రపత్ని వెంకటరావు 

డో వేములపల్లి వామనరావు 

కార్యవర్గం : 

ధిం ౨ 

18. 

సుం 

ఆ్రైతాధాధాయాత్తారాథా థా థా eC bh 2 

ఈడ్పుగంటి. లింగయ్య 

క తివెంటి కుటుంబరావు 
థ్రీ 
కీ శే. 

థ్రీ సూరపనేని వెంకటేశ్వరరావు 

Ty] గుంటక పుల్లా రెడ్డి 

లీ 

శ్రీ) వేమూరి నారాయణమూ రి 
శ్రీ ఆరిక పూడి నాగభూషణం 

. శ్రీ ఆలపాటి లక్ష్మయ్య 

. శీ) జబ్బా ఆదినారాయణమూ రి 

లీ వెల్లంకి విశ్వేశ్వరరావు 
కడీయాల పిచ్చయ్య 

పెరంబూభథూరి ఆనందరావు 

సుంకర ర .వీరభ్యదరావు 

మురుకుంట్ల వెంకటప్పయ్య 

మండవ వంకట కృష్ణారావు 
నందం లక్ష్మీ పెరుము మాళ్ళు 

కొండ్రప లీ పాండురంగారావు 

రామి సెట్టి నాగభూషణం 

నిమ్మగడ్డ వెంకట కృష్ణారావు 
మరల శ్రీరామమూ ర్రీ 

సంకా నిత్యానందం 

ములపల్లి గోపాలకృష్ణమూర్తి 

1.శ్రీ రేజాల బుచ్చిరామ శేషయ్య (శేష 

నుతి వల్లభనేని “సీతామహాలక్ష్మమ్మ 

- శ్రీమతి గు శతీకొండ సతమ్మ 

- శ్రీమతి చెరేహారి సౌభాగ్యమ్ము 



ల ఎవరు ని న్ా 
(a | తుమ్మల 

చి 

pa 



భారత స్వాతం త్య సం[గావు చరితలో 
(ప్రముఖ ఘట్టాలు 
జనని జన్మ భూవింశ Je 

స్వర్ణం ఒక తియ్యటికల. ఆ కలల (ప్రపంచంలో 
బాధలుంజీ వు. ఇనపగజ్జెల పెద్దమ్మ (దరిద్ర దేవత 
గంతులు వేయదు. కష్టాలు నష్టాలు కాపురంలో తిష 
చేయవు. బానిసగా బండ బతుకు ఈడ్పవలసిన పసి 

లేదు. సం కళ్ళూ చట్టుబండలూ వుండవు. అక్క 

డంతా స్వేచ్చ, అక్కడంతా సుఖం, అక్కడంతా 

శాంతి _ ఇదీ మానవుడు తరతరాలుగా ఊహించు 
కుంటున్న స్వర్గం. 

కన్నతల్లి ముందూ, తాను పుట్టిన దేశంముందూ, ఈ 

“స్వర్గం దిగదుడుపే, “జననీ “జన్మభూమిశ్చ స్వ్వర్ణా 
దపి గరీయసీ!” అని అందుకే అన్నారు. 

కాని ఆ జన్మభూమి పరాయి దేశస్టుల పాలబడింది. 
స్వాతం|త్యం కోల్పోయి బానిస అయింది. ఈ దుస్థితి 
నుండి బయటపడాలి. సంకెళ్ళను (దిద్దలు కొట్టాలి. 

స్వాతంత్ర్యం సాధించాలి. ఇదే ఆనాడు అందరి 
ఉమ్మడి లక్ష్యం. 

ఈ లక్ష్య సిద్దికి భారతీయులు అనేక నాధలు పడ్డారు. 

త్యాగాలు చేశారు. “విజయమో వీరస్వర్శ మూ 

అంటూ అడుగడుగునా ర _క్రతర్పణం చేశారు. 'పాణా 

లను బలిపెటారు 

“మహిపథో 1 మాదొక మహజరు” అంటూ 

మొదలై _ స్వరాజ్యం ఇసా వొ, చనావొ 1 లేకపోతే 

తన్నితగిలేసాం” అన్నంతవరకో అనేక దశలు 

గడిచింది జాతీయ. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం. మత 
పరంగా చె చైతన్యం కలి ంచినవారు కొందరు. వ్యక్తు 

లుగా ముందంజ వేసినవారు మరికొందరు. పదిమందినీ 

కూడ గట్టికొని “పదండి ముందుక” అన్నవారు ఇంకా 

కొందరు. - “శతృవు గట్టవాడు, మందీమార్చలం, 

మారణాయుధాలు అతడికి చ చాలా వున్నాయి. ఎదురుగా 

ఎదుర్కో లేం. రహస్య ఉద్య మా లద్వారా విష ప వాగ్ని 

రాజుకొ నేట్టు చేద్దాం” అన్నవాళ్ళూ. వున్నారు. 

ఒక దేశంకొదు, ఒక ఖండంకొదు, (పపంచం నలు 

మూలలకూ వెళ్ళారు మన స్వాతం త్య ప్రియులు. 

భారతదేశ స్వాతంత్ర్యానికి ఎవరు, ఏవమూల, 

ఎమా(తం సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నా అక్క. 

డికి వెళ్ళారు. స్వరాజ్య సాధనకు వారిచ్చిన సహో 

యాన్ని, సహకారాన్ని, సలహాలను పొందారు. 

అందుతో మంచివనుకొన్నవి స్వీకరించారు. మింగుడు 

పడనివి వదిలేళారు. 

“ఇది నాదేశం, ఇది సాజాతి” అనే అత్మాఫిమానం 

పెల్లుబికిన తర్వాత, శ శాభ్దాల పాటు ఆవరించిన మొద్దు 

నిద్దర వదలిపోయింది. 

" బిటిష్వారె తూర్పు ఇండియా కంపెనీ, తన 

గులామ్ లను సృష్టించుకోటానికీ, గుమాసాలను 

తయారు చేసుకోటానికీ ఏర ఎరచిన స్కూళ్ళలో, 
కాలేజీలలో కొంతకాలం పరిపాలకుల లక్ష్యం నెర 
వేరింది. ఉవరనిమి త్తం ఉద్య|ోగాలవేట, పదవుల 
నిమి తం పరాయి (ప్రభువుల అడుగులకు మడుగు 

లౌ త్తడం = ఇది కొన్నాళ్ళు (చిటిష్ విద్యావిధానం 

వల్ల. ఎర్పడిన దుస్థితి. కాని తర్వాత ఆ పరిస్థితి 

మారింది. జాతీయత" అనే భావం, చె చె తన్యం పెరిగింది. 

ఈ చె తన్యంతో విద్యాధికులు, ప్రపంచాన్ని అన్ని 

కోణాలనుంచీ చూడసాగారు. చరిత పరిశీలించ 

మొదలు పెట్టారు. ఆయా డేశాలలో నిన్నో 

స్వాతం త్య ఫ్రోరాటాలు జరిగాయి. తమ దేశంకోసం 

ఆతాగ్టహుతి చేసిన ఆయా దేశాల మహనీయులు ప్రీరి 

కళ్ళముందు మెదలసాగారు. తమ దేశ ప్రాచీన వై భవం 

తలుచుకొని గర్వపడ సాగారు. తమ దేశ చరిత 

గురించి పరిశోధించారు. ఒకనాడు భారతదేశం. పతి 

రంగంలోనూ గొప్ప విజయాలు సాధించింది. ' తన 

సంస్కృతినీ, మతాన్నీ, నాగరికతనూ ఆసియా = 

ముఖ్యంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాలకూ _ చైనా 
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జపాను. దేశాలకు కూడా వ్యాపింప చేసింది. ఇదీ 
చరిత్ర అధ్యయనం, పరిశోధనల ఫలితం. 

దీనితో ఆత్క్మాభిమానం, దేశాభిమానం, దేశభ ర 
స్వరాజ్య సంపాదనకు తహ తహ పెరిగాయి. 
స్వాతంత్య సమరానికి పురికొల్పాయి. 18, 19 శతా 
ద్దాలలోని అ మెరికా స్వాతం్యత్య యుద్దం, _ఫెంచి 
విష వం, తురుష్క సె సా_మాజ్య వ్యతిరేక యుద్దాలు, 
ఇటలీ జాతీయోద్యమం లా ఇవన్నీ [పథమ దశలో 
మన సి స్వ్వాతం(త్య పిపాసను- తీవ్రతరం చేశాయి. 
1857 నాటి విస్త వం, ఆ విప వ వీరుల సాహసాలు, 

_ అమోఘ త్యాగాలు గాఢము(ద వేశాయి. 
సంఘ సంస్క ర్త రలు, మత సంస్కర్త రలు జాతీయ 

పునరుజ్జీవనానికి పునాది వేశారు. వారి ప్రబోధాలు చ దెశ 
భ్ కని పెంపొందించాయి. 
భారతదేశం భారతీయులకే” 

న "రాజ్యం రై 3 తులకే” 
మ. కోస ( ్యపరిపాలనే స సుపరిపాలన 

“భారతదేశం తన (ప్రాచీన వె భవాన్ని తిరిగి 
సంపాదించాలీ, ఇదినా స్వప్నం. ఇది మీస్వప్నం 
కూడా కావాలి. ఈస స్వస్నం నిజమయ్యొవరకూ మనం 
విశ్రమించరాదు” అన్నాడు స్వామి వివేకానంద. 

ఒకప్పుడు సిక్కులు, గాంధారీలు, కూకాలు 
(రంజిత్ సింగ్ ,సనికులు) మతంతోపాటు దేశ 
స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ గానంకూడా చేశారు. సిక్కుల 
గురువు రామసింగ్ స్వదేశవస్తువుల్నే వొడాలన్నాడ్తు, 
(బిటిష్ విద్యాసంస్టల్ని. కోరుల్ని, ౨ళని, పోష్టా 
ఫీసుల్ని, 

మన్నాడు. 

! “స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు. స్వరాజ్యం పతి 
భారతీయుని జన్మహక్కు. ఆ స్వరాజ్యం షాద్రించ 
డాని కీ, ,సర్వత్యాగాలు చేయడానికీ అతడు సంసిద్ద 
పడాలి.” ' అన్నాడు లోకమాన్య బాలగం గాధరతిలక్ 

ఆయాదశల్లో దేశభ క్త్సీ, మత సామరస్యాన్ని, 
కులవిద్వేష సీరూ్యూలననూ పేబోధించినది రాజకీయ 
నాయకులేకాదు, కవులూ, రచయితలూ ఈ మహా త్త 
క్ “ర్తవ్య నిర్వహణలో (ప్రముఖపాత్ర వహించారు. 

_ = 'వంగకవి బంకిమ్చం(ద “వందేమాతరం” గితం 
ఆలపించాడు. “న ప్పకోటి (ఎడుకొట్ర) కంథాలు “నందే 

'చెలిగాఫ్ మ్ ఆఫ్సుల్ని బిహిష్కరించ 

ఫొరోత స్వాంతోం[త్యో 

మాకరం” నినాదం “(తింశతి కోటి (80 కోట్ల) కంఠాల 

స్వాతం (త్ర్యగానంగా మారిపోయింది. 

“సారే జ్రహాంసే అచ్చా హిందూసాన్ హమారా” 

అని ఇక్ళాల్ గర్వపడట మే కాదు... 

“ముజహబ్ నహీసిభాతా ఆపస్ మే( వ ర రఖ్నా 

హింది Es: హామ్ 

వతన్ హె హిందూసొన్ హమారా” 

“మత్రం పరస్పరం కలహించుకోమని బోధించటం 
లేదు. మనం హిందూదేశసులం. హిందూసాన్ మన థి యం 
జన్మభూమి *“ అని కూడా తొలిరోజుల్లో మత సామ 
రస్యం (పవోధించాడు ఆయన. ఇంతే 'కాదు__ 

“భాశే వతన్కా ముకుకో 
హర్ జరా దేవతా హై" 

“జన్మభూమినీ, మాతృమూ రినీ (పతిఫలింప 
చేయగలిగే (ప్రతి అణువూ నాకు దేవతా సర్య్వూపమే” 
అని అన్నది ఆయనే. 

" మన తెలుగువారు శ్రీసిపోయారా ? లేదు. “వండే 
మాతరం, మందే రాజ్యం” అన్నారు. “దేశమును 
(పేమించుమన్నా” అని (పబోధించాడు గురజాడ 
అప్పారావు. “దేశం అంపే మట్టికాదనీ, మనుజులనీ” 
నిర కచించాగు. 

“అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు 
మతములన్నీ మెలగవలెనోయ్ 
మతం వేరై తేను యేమోయ్ 
మనను లొక మను షులుంసపే” 

అని మతసామరస్యాన్ని (ప్రబోధించాడు మహాకవి 
గురజాడ. 

“ఏ దేశమేగినా, ఎందుకాలిడిన 
ఏ పీఠమెక్కినా, యెవ్వరెదురయిన 
పొగడరా, నీ త లి భూమి భారతిని 
నిలుపరా, నీ జాతీ నిండు గర్వమ్ము” 

“అవమాన మేలరా, అనుమాన మేల 
భరత పుతళ్రుడ నంచు భ క్తో బలుక” 

అని రాయప్రోలు సుబ్బారావు మాతృ దేశం 
గురించి గర్వపడ మన్నాడు. 

మాతృదేశ వై భవం, మాతృ దేశస్తుతి, మాతృదేశ 
సందేశాలతో నే గాక, ఆయా దశలలో స్వాతం త్య 



నం(గౌమ చోరీ [తో 

ఉద్యమ భాగస్వాములు కావడోనికి (పజల్నీ ఉ_తేజ 
పర్చిన కవులెందరో వున్నారు. 

“వందేమాతరం” నినాదంతో _పారంభమైన ఉద్యమ 
కొలం నుండి ఉప్పుసత్యా(గహాకొలం నాటికి కాం(గెస్ 

లో ఏన్నో మార్చులు వచ్చాయి. ఈ కాలంలోనే 

రైతుల సత్యా_గహాలు, పన్నుల నిరాకరణో ద్యమోలు, 
'బెటిష్ పాలకుల పాశవిక దమనకాండను (పతిఘటించ 

తానికి తలెత్తిన వి _ప్రవకారుల వ్యకి కిగక, సామూహిక 

సాయుధదాడులు, “సంఘటిత కార్మికొ ద్య మాలు, విదే 

శాలలో, భారత జాతీయోద్యమానికి అండగా సాగిన 

అనేక రహస్య, బహిరంగ కార్యకలా పాలు, మన 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని పటిష్టంచే కాయి. ఉద్యమం 

విస్తృత (పజానీకంలో వ్యా పి చెందింది. 

ఉప్పు పిడికిలి విగించి చట్టాల్ని ఉల ౦మించిన 
(a2) 

వారు కొందరు. ఉరితాడు మెడను బిగిసినా చిరునవ్వుతో 
ఉరికంబాలను ఉయ్యా లలూగిన యోధులుమరికొందరు. 

“సతూరీిలు లేవదిసి (బిటిష్ వాళ్ళ గుండెల్లో 

చిచ ఎరపిడుగు లె. గర్డించిన విప ప్రవవీరులు ఇంకొ ందరు. 

అన్నదాత రై తునీ, చెమరో డ్చే _శ మజీవినీ ఐక్య 

పరచి జనసామాన్యంలో చె తన్యజ్వాల రగిల్చిన 

సాహసులు___ఎంద రెందరో. - 

. బిటీష్వాళ్ళను,.. వాళ్ళ తొతులను _ ఎదిరించి. 
“కుటకేసు "లలో వందలాదిమంది బందిలయ్యారు. 

సంఘటిత కార్మిక, కర్షక ఐక్యశ క్రి కి త్రన (పతాపాన్ని 

పదర్శించిందిం పోలీసులు తిరుగుబాటు చేశారు. దేశ 

భకులను కౌల్చడానికి సిపాయీలు నిరాకరించారు. 

నావికులు తిరుగబడ్డారు, ఈ తిరుగుచాటు కో ఠారెత్తిన 

లీ 

(బిటిష్ వ్ ప్రభుత్వం లంగరే త్తి ఉడాయించింది. జాతీయ 

నాయకులతో రాజీపడింది. 

యూనియన్ జాక్ (కిందికి దీగింది. 

స్వతంత్ర పతాక వినువీధిని ఎగిరింది. 

స్వరాజ్యం వచ్చింది. . 

ఈ స్వాతంత్య సమరంలో ఎంతో. రక్తం 

చిందింది. ఎంతో కన్నీరు వరదలా పారింది, ఎందరో 
త్యాగధనులు ఆత్మార్చణం చేశారు. వేరువేరు పాయ 
లుగా (ప్రవహించిన వివిధ జాతీయ (పేజా ఉద్యమాల 

అవిరళ కృషిఫలితంగా నే దేశానికి సంకెళ్ళు వదిలాయి. 
ఈ స్వరాజ్య సాధనకు పాలక దేశంలోని శ్రామిక 

(పజలలో చైతన్యవంతులైన వారి కొందరి అండదం 

డలు మనకు లభించాయి. న్వాతంత్య పివాసులైన 

ప్రవాస భారతీయ యోధులకు ఎన్నో దేశాలు కోశ 

డాయి, 

ఈ చరిత్రను గాఢంగా పరిశీ లించినపుడే, మన 
స్వాతంత్ర్య సమరగాథ పూర్వాపరాలు తెలుస్తాయి. 

ఈ స్వరాజ్యం ఒకరు “దేహీ” అంపే వచ్చింది 

కాదు, మరెవరో దయతో 'దానంి చేసిందీ కౌదు. 

ఎన్నో శ తాద్దాలపాటు, ముఖ్యంగా ఈ శతాబ్రిప్ప తొలి 

అర్హభాగంలో. (ప్రజలు సాగించిన మహోజ్వల పోరా 
టాల ఫలితమే ఈ స్వరాజ్యం. . ఈ చరితే 
స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత. ఈ సమరంలో 

పాల్లొన్న వీరుల చరి(శే స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 

చరిత. ఈ మహోజ్వల చరితలోని (ముఖఘ ట్రాలు 
వీవో పరిశీలిద్దాం. మహాయోధుల మహోన్నత జీవితా 

_లేమిటో తెలుసుకొందాం. ఈ స్వాతంత్ర్య సమరంలో 

"తాము సైతం ఒకొక్క సమిధయై ఆహు శెన అమర 

వీరులను పరిచయం చేసుకొందాం. 



తొ లి దండయా (తలం 
భారతదెశ గత వెభవోన్ని చాటిచెప్పే అనేక 

కథలూ గాథలూ ఉన్నాయి. - వాటిలో దేశభ క్రినీ, 
_పతాపాన్నీ, _పతీకారాన్నీ కీ రించే ఘటనలు కో 
కొలలు. క్రీస్తు పూర్వం మూడువేల సంవత్సరాలనుండి 
భారత దేశం ఎన్ని ఆటుపోటకు గురెనా కొతగా 
ఏర్పడిన పరిస్థితులకు. తగిన సర్దుకాష్షు చేసుకోగలి 
గింది. ఐహిక విషయాలు తుచ్చమనీ, పవలోకమే 
పాధాన్యమనీ జీ ర్రించుకు పోయిన మతమూ, వేడ్రాం 
తమూ, తత్వమూ, జ్ఞానమూ కారణమని చెప్పేవారు 
లేకపోలేయ, కాని మొహంజదారో. హరప్పా నాగరికత 
గాని, వేదకాలపు ఆర్యుల “_బహ్మావ రం” గాని 
పురాణ కౌలంలోని వీరయుగంగాని, బుదుని అనంతరం 
వచ్చిన సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీంనీ, మతజీవిత 
కార్యకలాపాల్లో...అన్నిటా కౌనవచ్చిన సంరంభంకానీ, 

-తెలియజే సేదేమిటి ? భారతదేశం ఐహిక విషయాలను 
భౌతిక జీవితాన్ని విస్మరించ లేద నే. 

చున చర్మితలోని ఆయా ఘట్టాలను స్మరించు 
కొన్నప్పుడు దేశమంసే మనం గర్వపడ్డాం. దేశ 
భక్తిని పెంపొందించుకొన్నాం. బానిసత్యపు సం 
ళ్ళను బిద్దలుకొట్లడానికి స్వాతం త్య సమరంలోకి 
దూకాం. చిట్టచివరకు స్వాతం(త్యం సాధించాం. ఐతే 
శః స్వాతం త్య భారత అవతరణకు పూర్వగాధ 
ఏమిటి ? క్షు ప్తంగా తెలుసుకుందాం. 

గత కాలంలో భారత దేశంలోకి అనేక జాతులు, 
తెగలు చొరబడ్డాయి. అలాంటి చొర బాట్లు ఇరవై ఆరు 
సార్లు జరిగాయి. (క్రీస్తుపూర్వం సుమారు రెండువేల 
సంవత రాలనాడు ఆ ర్య అ దాడి (ప్రారంభమైంది. 
(గీకులు, శకులు, ప్యాయన్లు, తురుష్కులు, ఆప్పస్తు, 
మొగలులు మన దేశంలో చొరబడ్డారు. బిటిష్వాళ్ళ 
దాడి ఆఖ"ది. 15 వ శతాబ్దం అంతంవరకూ జరిగిన 
తక్కిన చొరబాట్లన్నీ భూభాగంగుండా జరిగాయి. 
ఒక్క బాబరును మినహాయించి తక్కిసనవారంతా ఈనాటి 
రష్యన్ తుర్కొస్టాన్ గుండా 12 నుండి 16 చేల 
అడుగుల దాకా ఎత్తునవున్న హిందూకుష్ పర్వతాలను 
దాటి, ఇరుకైన కై బర్ పాస్గుండా సులేమన్ పర్వత 
శేణికీ, సింధువద్ తిరాలకూ ఆ పెకీ చొచ్చుకు 
వచ్చారు, 

(కీస్తు పూర్వం 2200 ఎళ్ళ (కీతం అస్సీరీయా రాణీ 
సేమరామిస్' తుర్కిస్తాన్ గుండా భారత దేశం పెకి 
సైన్యాన్ని పంపింది. (కీస్తు పూర్వం 580 లో పరా కు 
చెందిన సైరస్ (కీస్తు పూర్వం 826 లో “అలెగ్జాండర్ 
ది గేట్” భారతదేశం పె దాడి చేశారు. అలెగ్జాండర్ 
(తోవలో అనేక దేశాలను సాదా కౌంతం వేసుకొని, 
హిందూకుష్ పర్వతాలనుదాటి భారత దేశంలో. చొర 
బడ్డాడు. 19 నెలలు ఈ దెశంలోఉండి, తర్వాత తిరిగి 
వెళ్ళిపోయాడు. సుప్రసిద్ద తాత్వికుడు అరిస్టాటిల్ 
శిష్యుడైన అలెగ్జాండర్. స్వ దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు 
అనేకమంది భారతీయ తత్వశా స్త్రజ్ఞులను తనవెంట 
తీసుకువెళ్ళాడు. 

భారతీయుల పౌరుషానికి (పతీకగా నిలిచిన పురుషో 
తము౨ (పారస్ ఈ సు దర్భంగా గురుకు తెచ్చు 
కోవాలి. 

అలెగ్జాండర్ ను ఏమాత్రం (పతిఘటించకుండానే 
తక్షశిలరాజు దాసోహ మన్నాడు. అలెగ్జాండర్: తక్షశిల 
(ప వేశించినపుడు ఘనస్వాగత మిచ్చాడు. తక్షశిలలో 
అలెగ్జాండర్. దర్బార్ జరిపినప్పుడు చుట్టుపక్క_ల 
రాజులు, సామంతులు నజరానాలు, కానుకలు తెచ్చారు. 
కాని ఒక రాజు ఆ దర్భార్ ముఖం చూడలేదు. నజ 
రానా పంపలేదు. అతడే పురుషో తముడు. త క్షశిలకు 
రమ్మని ఆహాానించిన అలెగ్జాండర్ కు “దర్భారులో 
కౌదు మనం కలుసుకు నేది, యుదరంగంలో నే” అని 
జవాబిచ్చాడు. పురుషో త్రముడిని“ిక్షించాలని అలెగ్గాం 
డర్ యుద్దానికి సన్నద్దుడయ్యాడు. 

జీలంనది రెండు తీరాలలో ఉభయుల సైన్యాలు 
ముఖాముఖి కేం! దీకరించబడ్డాయి. జీలంనదిదాటి 
తూద్చునవున్న పురుషో త్తముని సేనలను డీకొనబం 
అలెగ్జాండర్ కు కష్టమైంది. తన సేనల్లో కొంతభాగాన్ని 
రహస్యంగా అర్థరాత్రి తుఫానులో జీలంనదికి 16 
మైళ్ళ ఎగువ భాగాన దాటించి, అలెగ్జాండర్ యుద్దా 
నికి సిద్ధపడ్డాడు. అలెగ్జాండర్ సేనలు నది దాటాక్రగాని 
ఈ వార పురుషో తమునికి తెలియలేదు. ఎనిమిది 
గంటకు త్మీవయుదరే తరవాత పురుషో తముని 86 
వేల సెనికులలో 295 వేలమంది చనిపోయారు, ఏను 
గులు చిందరవందరయ్యాయి అయినా గజారూఢు 



నంగగౌమ బోరీ (తీ 

కైన పురుషో తముడు శతృ వులబారినుం డీ రక్షణ 
లేకున్నా వెన్నుచూపలేవు. 

_ అలెగ్జాండర్ పురుషో త్తముని శౌర్యానికి. ముగ్గు 
డయ్యాడు. తక్షశిల రాజు దొన్టరా లొంగిపొమ్మని పురుషో 
త్తమునికి కబురంపాడు. “ద్రోహీ” అంటూ అంతన్ని 

చంపటానికి సిద్దమయ్యాడు పురుషో త్ర తముడు. అలెగ్గాం 

డర్ అనేకమంది. దూతల్ని పురుషో త్రమునివద్దక, 
పంపాడులొంగి పొమ్మని, చివరకు దాహబాధతో పురుషో 
తముడు ఏనుగుదిగి అలెగ్జాండర్ వద్దకు వెళ్ళాడు. తల 
వంచని ఆ రీరుణ్లిచూసి అలెగ్జాండర్ సందర 

పడ్డాడు. * “నిన్నెలా చూడాలి ₹ అనీ (పళ్నించాడు. 

"రాజుకి తగిన హోదాతోనే న నన్ను చూడు” అన్నాడు 

పురుషో త్ర తముడు, “అలాగే చూసాను. కౌని నీ స్వంత 

విషయంలో ఏదెనా కావాలనుకొంచే కోరుకో 2 

అన్నాడు అలెగ్జాండర్. “నేను చెప్పిన జవాబులో 

అన్నీ ఇమిడివున్నాయి” అన్నాడు పురుషో త్తముడు, 
అప్పుకు అలెగ్జాండర్. పురుషో త్రముడికి, అతని 

రాజ్యాన్ని తిరిగీషవ్వడ మేగాక, మరికొంత భాగాన్ని... 
తాను జయించిన భూభాగాన్ని = పత్రనికీ కలిపాడు 

కూ డాం 

భారతీయ పౌరుషాగ్ని ముందు (ప్రచండవీరుని 

వీభత్సకాండ పనిచేయని మహోజ్వల ఘటన ఇది. 

ఆయా కాలాల్లో విదేశ దండయా(త్రల్ని వీరోచి 
తంగా ఎదులొ గన్న ఘటనలు ఎన్నోవున్నాయి. 

చందగుప్పమౌర్య, (గీకుల్ని పంజాబు నుండి తరి 

మాడు. రెండవ చం(దగు ప్త డు శకన్నాతపుల 

రాజ్యాన్ని మాల్వా (పశ్చిమ థారత దేశం)లో తుద 

ముట్టించాడు- రాజపు_తులు తురుష్కుల్నిం ఆఫ్గన్లను 

తరిమివేసేందుకు వీరోచితంగా పో రా డా రు. ఢి 
సుల్తాన ను ఎదిరించి బుక్కరాయలు, హరిహరరాయలు 

దక్షణ భారతి దేశాన్ని వి ముక్తి చే సి విజయనగర 
సా్యమాజ్యం ' స్థాపించారు, మొగలులను ఎదిరించి 

శివాజీ గెరిల్లా ఫ్రోరాటం సాగించి మరాఠా రాజ్యం 

నిలబెట్టాడు. ఆఫ్ గన్న ను ఓడించిర 0౦0జిత్ సింగ్ 

సిక్కుల స్వతం్యత రాజ్యం ఏర్పరిచాడు. మొగలుల 

బారినుండి. రాజపు(త స్థానాన్ని రక్షించే ఎదుకు “రాణా 

(తాప్? అద్భుత శౌర్య సాహసాలను (పదర్శిం 

చాడు. ' 

దాస్యానికి దోహదం చేళాయి. 
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(గ్రీకులు ఆ తర్వాత రోమన్లు, భారతీయ విజ్ఞాన 
కాస్త్ర విజయాలను పాశ్చా త్య దేశాలకు తీసుకు 

పోయారు. అరబిక్ అంకెలని పిలువబడే అంకెలను 

భారతదేశమే కనిపెట్టింది. సున్నాకూడా భారతీయు 
లదే. ఈనాడు అంకెల, స్టాన పద్ధతిని. భారతీయులే 

నిర్ధారించారని సు(ప్రసిద్దరచయిత ' లూయీఫిషర్” అంటు 

న్నాడు. ఉదాహరణకు 1 కర్వాక్ర 4 వేస్తే 14 (సద్నా 

లుగు అనీ,4 తర్వాత 1 వేస్తే 41 (నలభై ఒకటి) అనీ. 

ఈ పద్దతిని కని పెట్టింది "భారతీయులే. ఇది ఈనాడు 

(పపంచ వ్యాప్తంగా "అమలులో వుంది. 

భారత దేశ సంపద చూచి. ఆక రిశ్రులె లై దండయాత్ర 

చేసిన వారిలో జంగిష్ ఖాన్, తామరేన్, నాదిర్జా మొద 

లైన వారున్నారు. వీరంతా భారతదేశం = పై దాడీ జరిపి 
చేజిక్కి నదంకా దోచుకుని తిరిగి వెళ్ళారు. 

ఇవన్నీ భూ మార్గాన జరిగిన దండయా తలు. 

స్పానిష్ నౌకలతో బయలుదేరిన కొలంబస్ అమెరి 

కాను కని పెట్టిన ఐదేండ్ల కుగాని, పాళ్చాత్యులు భారత 

దేశానికి సను్యదమార్షిం కనిపెట్టలేదు. అలా కని 

పెట్టిన తర్వాత దండయాత్రల స్వభావ స్వరూపాలే 

మారిపో యాయి. 

యూరోపియన్ల రాకకుముందు భారతదేశంలోకి 

ఎన్నిజాతులు, తెగలు చొచ్చుకు వచ్చినా, వారిక్క డే 

స్థిరపడిపోయి భారత దేశాన్ని మాతృదేశంగా చేసు 

కున్నారు. ముస్లింలలో కూడా అనేక ముఠాలు ఇక్కడే 

స్థిరపడిపోయాయి. భారతదేశ సంపదను వారు తమ 

మాతృదేశానికి తరిలించుకుపో లేదు. మత విఖే వాలున్నా 

ఒర రకమెన సాంస్కృతీ సమైక్యత ఆవిర్భవించింది. 

కాని యూరోపియన్ల రాకతో (బ్రిటిష్ వారి రాకతో 
భారతదేశ సంపద కొల్లగొట్టబిడి దేశం నాశనమెంది. 

ప్తాసీ యుద్దంలో బెంగాల్ నవాబు సిరాజుదౌలాను 

విటిష్ వాళ్ళ ఓడించడంతో భారతదేశ. “బానిసా 
ధ్యాయం _పారంభమయింది, భారతదేశ బానిసత్వానికి 

దారితీసిన యూరో పియన్ల రాక, వాళ్ళకం పెనీల స్థాపన, 

వ ర్తకులుగా నెమ్మదిగా చరి దోపిడి గాం (డయిల్ వివిధ 

'రాజొల మధ్య త౦ప్పలు పెటి కుుటలూ, గోతులు తవ్య 

డాలూ సాగించిన వాళ్ళ నీచ్చసవర్త రనా, మనదేశ 

ఆఘటిన లేవో పరిశీ 

లించుదా౦. 



గ్గ 

పోర్చుగల్ కి చెందిన వాస్కోడిగామా 1407 
జూల 8 న భారతదేశ పశ్చిమ తీరంలో అడుగు 
పెట్టాడు. పోర్చుగీసులు కాలికట్ లో తమ మొదటి 
ఫ్యాక్టరీని (కీ. శం 1500 సంవత్సరంలో స్థాపించారు. 
(కీ శ 1510 లో "గోవాను వశపర్చుకున్నారు. 
'స్పెయిన్తో చేసుకొన్న ఒడందిడికమూలంగా 
ఆగ్నేయాసియాలో పోర్చుగల్కు వ్యాపార గుతాధి 
పత్యం అభించింది. 

ఆయినా డచ్చివోరు భార త్ర దేశ ం౦ంలోవరక 
కేం దాలు నెలకొలుకోడానికి ఇదేమి అద్దు రాలేదు. 
డచ్చివారు డీ. శ. 1602 లోను, _ఫి౦చి వారు 
క. శ. 1664 లోను మన దేశంలో కాలు పెటారు. 
మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్సినిచెక్క_ మొపీలెన 
సుగంధ (ద్రవ్యాలను వీరు తమ దేశాలకి తరలించ్లుకు 
పోయేవారు. 

(బిటిష్వాళ్ళు ఈస్టిండియా కంపెనీని డీ. గ 
1000లో స్థాపించారు, 16809 తో ఆ కంపెనీ చార్జర్ 
పునరుద్దరించబడింది కాల, (పాంత పరిమితి లేకుండా 
ఆసియాలో గుత్త వ్యాపారాధికారం దీని ద్వారా ఈస్టిం 
డియా కంపెనీకి లభించింది. 1898 లో _బిటిష్ పార 
మెంటు దీనికి ఆమోదము ద వేసింది. 1708 లో తిక 
ధృవీకరించింది. 

యూరోపియన్ కంపెనీలు మొదట వ రక్ష 
కేం దాలు ఏర్పరచుకొన్నా, చివరి కవి యుద్ద కేందా 
లుగా మారాయి. దేశ భూభాగాలను ఆకమి.-చుకొన 
సాగాయి, కుట్రలు, కుతంతాలు సాగించాయి. మిత 
భేదాలను సృష్టించాయి. అంతకఃకలహాోలను. రెచ్చ 
గొట్టాయి. మరోపక్క తమ. వర్తక (పాబల్యానికై 
యూరోపియన్ కంపెనీలు తమలో తాము కలహించు 
కొంటూ భారతీయుల్ని బలిపళు వులు గావించాయి.వ ర్రక 
పోటీలు యుదాలకు దారితీశాయి. భారతదేశంలోని 
పోర్చుగిసు స్థావరాలపై దాడిచేసి డచ్చివాబ్ళ (బిటిష్ 
వాళ్ళ సహాయంతో కొంత విజయం సాధించారు. 
ఆంగో=డచ్ నౌకాదళాలు 1825 లో పోర్చుగీనులను 
ఓడించి వాళ్ళ ఆస్తిపాస్తులను పంచుకొన్నాయి. ఆ 
టిటిష్వాశ్ళే 1642 లో డచ్ వాళ్ళను వదలి పోర్చుగీస్ 
వాళ్ళ మ్మితులయ్యారు దానికి (పతిఫలంగా ఆసియాలో . 
మకావో మినహా తతిమ్మా పోర్చుగీసు ఆదీన (పాంతా 
అన్నింటిలో నిరాటంకంగా వ్యాపార సౌకర్యాలు 

ఖొరోలో నన్నాతం/త్యో 

పొందారు. మరో పదేళ్ళకు భారత దేశంలోడచ్ వాళ్ళపై 
ఆంగో..పోర్చుగీస్ సేనలు పోరాడాయి. 1854 నాటికి 
డచ్చివాళ్ళను బలహీనపరచి తమ అధి కొరాన్నిటిటిష్ 
వాణ్ళు ఇండియాలో పెంచుకున్నారు. బ్రిటిష్ రాజు 
చారెస్కు కుమార్తె కట్నంగా బొంబాయిని బహూక 
రించాడు పోర్చుగిసు రాజు. 1668 లో ఈస్టిండియా 
కంపెనీకి బొంబాయి రేవుసటణంతో సహా దక్కింది. 
అంతకుముందే మదదాసు " టిటిష్వాళ్ళ వశమయింది. 

మొగలాయి చకవర్తులకు, మరాఠా ఠరొజులకు యుద్దాలు 
చెలరేగాయి. ఇదే అదనుగా 1687 డిసెంబరులో 
యీ స్టిండియా కంపెనీ భావి సా(మాజ్యపునాది అన 
దగిన పౌర, సెనిక సంసలను నెలకొలింది. 

యుద్ధాలు, కుతంచతాలు భారతీయ రాజులమధ్య 
తంపులు పెటడం ద్వారా (బిటిష్వాళ్ళ అధికారం అతి 
వేగంగా వి సరించింది. ఉదాహరణకు 1749 లో 
తంజావూరు యువరాజు షాజీని, అతని శతృవు సింహో 
సనం నుండి తొలగించాడు. తిరిగి తనను గదెనెక్కి- పై 
బంగాళాఖాతంలో కోలరూన్ నది కలిపేచోటున వున్న 
'దేఏకొళ్లై ను ఇస్తానని షాజీ చెప్పాడు. (బిటిష్వాళ్ళ 
ముట్టడి క్ర్ దేవీకొజ లొంగిపోయింది. కాని షా జీని 

గద్దెనెక్కించే సంగతిని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. : 
_బిటిషువాళ + కుట్రలకు బలయినవారిని (ఫెంచి 

వాళ్ళు దగ్గరకు తీసేవారు, అలాగే _ఫెంచివాళ్ళ 
కుషటలకు గురై నవారిని టిటిమవాణ్ళ బుజ్జగిం చేవారు. 

ఢిల్లీలో మొగల్ చక్రవర్తుల అధికారం కూలి 
పోతున్న సమయంలో సిరా జూద్దొలా బెంగాల్ను వళ 
పర్చుకున్నాడు. యూరోపియన్లను ఓడించి కల 
కతాలో నీర్చుంధించాడు. 1752 జనవరి 2న ఎటబిటిమ 
అధికారి రాబర్జు క్లయివ్ కలకత్తాను తిరిగి స్వాధీన 
పర్చుకొని సిరాజుద్దౌలాను అవమానకరమైన షరతు 
లకు అంగీకరించేటటు చేశాడు. అయిశే _ఫెంచి 
వాళ్ళతో కుటలుచేయ ప్రయత్నించిన సీరాజుద్దొలాను 
టిటీషు సైనికాధికారి వాట్సన్ “మీ దేశంలో చిచ్చు 
పెడతాను. దాన్ని ఆర్బడానికి గంగానది నీచ 
యావత్తు పోసినా చలారదు* అని బిదిరించాడు. 
సిరాజుద్దొలా నిస్సహాయుడయ్యాతు. దానితో (ఫెంచి 
వాళ్ళను (వీట్షువాళ్ళు క లకతా నుండి వెళ్ళగొ టారు. ఐతే నవాబు అధికారంలో నే ఉన్నాడు. అతనికి కొంత 
మంది _ఫెంచి సలహోదార్లు ఉండనే ఉన్నారు. 



సం/గామ బరి(లో 

- బెంగాలు నవాబుకు ఎవరు వ వారసులన్న వివాదం 
1756 లో (పారంభమయింది. ఓడిపోయిన నవాబు 
వంశీకుడు. 'లిటిమువాశ్శను ఆశ్రయించాడు. అతన్ని 
అప్పగించవలసిందిగా అడిగిన సిరాజుద్దౌలా కోర్కెను 
తిరస్కరించిన బిబి షమువాళ్ళను సిరాజుద్దాలా కలకత్తా 
నుండి తరిమివేశాడు. మ(దాసునుండి రాబర్లు క్రయివూ, 
వాట్సన్ సెనికులతో దిగారు. జగత్ సేఠ్, “అమీచంద్ 
లనే వ ర్రకులతోను, వారిద్వారా నవాబు సేనాధిపతి 
రాఫరొతోను క్తయివ్ రహస్య సంబంధాలు పెట్టు 
బ్ తాము గెలిసే అతణ్జి బెంగాలు నవాబుగా 
చేసామని వాగ్దానం చేశాడు. ఫోర్జరీ పతం ఒకటి 
సృషించాడు.* 1757 జూన్ 28 న ప్లాసీ యుద్దంలో 
మీర్లాఫర్ (దోహంచేసి నవాబుపై తిరగబడి క్షయవ్కు 
సవేయపడ్డాడు. ఇందువల్ల 50 చేల కాల్చ్పలం, 18వేల 
గు రపుదళేంగల నవాబు "సెన్యాన్ని, క్షయివు "కేవలం 
8 వేలకు పైచిలుకు సైన్యంతో ఓడించగలిగాడు. 
క్తయివు సెన్యంలో 800 మంది మాత మే ఇంగ్లీషు 
వాళ్ళ. మిగతా 2,220 మంది భారతీయ కిరాయి 
సెనికులే, సిరాజుద్ద్ దెొలాను ఉరితిసి తమ కీలుబొమ్మ 
మీర్దాఫర్ను గద్టెనెక్కంచారు | 'విటిమవాళ్ళు. 

' నిజానికి ౩ సాన యుద్దం యుద్ధమా? జయించింది 
క్రయివా? కా నేకామ డేబ్బుకు నడ్జెతిన్న జగత్ సేఠ్. 
మహతాద్రాయీ, అమీచందూ, (ద్రోహి మీర్జాఫర్ , 
రాజాదుర్లభరాయీ మొదలె లె నవాళ్ళదే విజయం. ఏమెతే 

నేం ప్తాసీ యుద్దంత్రో భారతదేశంలో బిటేష 
సామాజ్య పాలనకు పునాది పడింది. మనదేశం 
(బిటిషమువాళ్ళ బానిసదేశంగా మారడానికి అంకురార్చుణ 
జరిగింది. 

మీర్జాఫర్ బెంగాలులోని 24 పరగణాలను, విపరీత 

ధన,కనక,వసు సంపదను బిటిష్ వాళ్ళకు కట బెటాగు _ 
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క్రయివు సంతోషానికి పట్టపగ్గాలు లేకపోయాయని 
రాబర్డ్ ఆర్ గక, అతడు రాసిన జీ త్తరమే చెబుతుంది: 
“నీ చరి; త రచన కొనసాగింపుకు కావలసిన సామ(గి 
సంపుటాల కొద్ద నా వద్దవుంది, అందులో జగడముంది, 

పితలౌటకా లున్నాయి. కుుటలు 

ఇంకొ ఏమున్నాయో 

జీత్తులున్నాయి. 

న్నాయి, రాజకీయాలున్నాయి. 

ఆ దేవుడికే తెలియాలి” 

1780 లో బెంగాల్ గవర్నర్, మీర్జాఫర్ ను లొ 

గించి అతడి అల్లుడు మీర్ ఖాసిమ్ను నవాబు చేశాడు. 
దానికి (పతిఫలంగా 2 లక్షల పొన్లు, బెంగాలులోని 
సంపదవంతమెన బర్హ్వాన్, మిడ్న పూర్, చిటగాంగ్ 
లను పొందారు 1763 బకార్ యుద్దంలో మీర్ ఖాసి 
మను ఓడించారు, తర్వాత 1765 లో ద్వంద్వ 
పభుత్వం ఏర్పడింది. సివిల్, (కిమినల్ పరిపాలన 
మొగల్ చ్యక్రవర్తులది. రెవెనూ వసూళ్ళు 
ఈ స్టిండియా కం పెనీది, 

రాబర్హ క్షయివు అనుసరించిన పంధానే వారన్ 
హేస్టింగ్సు కూడా కొనసాగించాడు. యుద్ధాలు, బిల 
వంతంగా పన్నుఅవనూళ్ళు, కుటలుద్వారొ అతడు 
కూడా రాజ్యాన్ని విస్త రింప చేశాడు. 

కమంగా (ిటీష్వాచ తమ యూరోపియన్ 
పోటీదార్లను తొలగించ గలిగారు. పోర్చుగీసులకు 
కొద్ది రేవుపట్నాలు మీగిలాయి. డచ్చివాళ్ళను తరి 

మారు. 

_ఫెంచి అధికారం (క్రమంగా. సన్నగి శ లింది, 

1818 లో మహారాష్ట్ర సా(మాజ్యాన్ని జయించడం త్రో 
టిటిషివాచ్ళ (ప్రబల రాజకీయశక్తిగా స్థిరపడ్డారు. ఈ 
కాలం నాటికి మొగల్ “న్ (కవ శ్ర” “అనబడే 

“షా ఆలం” సరిపాలన డి లకి మాత్రం న సరిమిత మైంది. 



కొంపలు కూల్చిన కంపెనీలం 
విదేశాల కంపెనీ లొచ్చాయి. భారత దేశపు (పజల 

కొంపలు నిలువునా కూలాసయి. వాటిలో (లిటిష్ ఈస్పిం 
డియా కంపెనీది ముఖ్య పాత. ఈ కంపెనీలు రాక 
పూర్వం భారతదేశంలో వరవ్యవస్టపె ఆధారపడిన 
(గామీణ వ్యవస్త పాతుకుపోయి వుంది. అది స్వయం 
పోషకం, జీవత అవసరాలలో అతి (పాథమికమైన 
వాటిని [గామసంఘాలు ఆయా (గ్రామానికి సపయి 
చేసేవి. ఈనాటి స్వంతహక్కుతో పోలీ సే, 
ఘామిపై స్వంత హక్కంటూ ఎవరికీలేదు. అది 
(గామ ఉమ్మడిఆ సి. పంటనుబిట్లి పన్ను పాలకులు 
వసూలు చేసేవారు. అది కూడా గ్రామం మీడ 
ఉమ్మడిగా రాబశ్తు వారు. వసూలైన పన్నులో కొంత 
భాగం నీటిపారుదల వగెరాలకు వినియోగించేవారు, 
(గామ సంఘాలు (గ్రామ సమస్యల్ని పరిష్క._ రించేవి. 
వ్యవసాయం, చేతి పరిశమలను సమగ్యయం చేసేవి 
గామసంఘాలు. (గ్రామాలను స్వయంపో షకంగా 
చూసేవి. కులాలనుబటి వృతుల్ని ని రయించి వృత్తులమధ్య పోటీ నివారించేవి. ఆ (పాఠవిక్ దళ 
లోని అవసరాలను తీర్చడంలో అవి కొంతవరకూ 
ఉపయోగపడాయి. 

ఐశే దీనీ అరం అప్పృుడంతా సుభిక్షంగా వుందనీ 
కొదుం ధర్మం నాలుగుపాదాలా నడిచిందనీ కాదు. 
రాజుల తాబేదారు, పురోహితులూ. క్ర(తియులూ, రైెళులశమ ఫలితాన్ని దోచువనేవారు అగ, హీన 
కులాల వివక్షతో “హీని కులసులను వారి నేరాలకు 
అమా నుష శిక్షలు విధించేవారు. . 
: హిందూ రాజుల, మహమ్మదీయ చకవర్తుల 
కౌలంలో పరిపాలన, రాజ్యాంగ _ విధానంలో ఎన్ని 
మార్పులు వచ్చినా, సామాజిక వ్యవస్త విచ్చిన్నం 
కాలేదు. రాజులు దోపిడీచేసిన దానితో కొంత (పజోప 
యోగ కార్యాలకు ఖర్చు. చేసేవారు. చేతి పరిశ్రమ 
లకు రాజభవనాలలో మార్కెట్ లభించేది, అదనపు 
సరుకులే విదేశాలకు ఎగుమతి అయేవి. 

“...గతకాలం  అంతటిలోనూ హిందూ స్టాన్ 
అనుభవించిన జాధలని్నిటికన్నా, (బిటిష్వాళ్ళ చేత్తుల్లో 
హిందూస్తాన్ అనుభవించిన. దారి ద్య చిన్యాలు 
మౌలికంగా వేరై నవనీ, చెప్పనలవి కానంత అపార 
తీశకకం విధానానికి చెందినవనీ అనకంలో ఎట్టి 
సందేహమూలేదు.”. అని 188 లోనే “ఇండియాలో 

_బిటిష్ పాలన అనే వ్యాసంలో 

స్పష్టం చేశాడు. 

“ఆధునిక పారిశామిక విధానానికి పుట్టినిల్లు అని 
చెప్పదగిన యూంప్లోని పాశ్చాత్య దేశాలలో అనాగ 
ర్క జాతులు నివసించుతున్న సమయంలో, భారత దేశ 
పరిపాలకులు ధనసంపదతో తులతూగు తుండేవారు. 
భారత దేశ వృత్తి పనివారల కళాకిశల్యం వున్నత 
సాయిలో వుండేది. ఆ విధంగా ఆనాడే భారతదేశం 
(పథ్యాతి చెందింది. ఆ తర్వాతకాలంలో కూడా 
వాళ్ళాత్య దేశాలనుండి వర్తక దుస్సాహసికులు భారత 
దేశంలో మొట్రమొదటిసార్ అడుగిడిన కాలంలో 
కూడా, ఈ దేశపు పారి శ్రా మికాభివృద్ధి, బాగా అభి 
వృద్ధి చెందిన యూరోపియన్ జాతులకు కనీసం 
ఎమాంతం తీసిపో లేదు” 
ఈ మాటలన్నది 1916-18లో | బిటిష్ (పభుత్వం. 

ఏర్పరచిన పారిశ్రామిక కమిషన్. ఆ నాటి ఈ కమి 
షన్ సభ్యులకు దేశభ క్రిలాంటి సుగుణం అబ్బిందని 
అనలేం కడా | ne 

“గొప్ప బందిపోటు దొంగగా మార్క వ ర్తిం 
చిన క్షయివు 1757 లో ముర్రిదాబాట్ ' పట్రజాస్సి 
“ఏ సీరంలోను, జనాభాలోనే ఈక సంపదలో కూడా 
లండనోళో తులతూగు తుంది.” అన్నాడు. ఒక్క 

ము ర్రిదాబాద్ మాతమే కాదు, అలాంటి పట్టణాలెన్నో 
ఎటిష్వాళ్ళ ప్రభావంతో నాశనమయా(యి. 

మన వస్త్ర పర్మిశనును (బిటిష్ వాళ్ళు నాశనం 
చేయక ముందు పరిసితిని కూడా చూదాం. 

చెట్లు బెరడులు, తోళ్ళు కప్పుకొని గుహలలో 
తొలి మానవులు నివసిస్తున్న సమయంలోకూడా భారత 
దేశంలో (ప త్తివాడకం వుండేది. డీసు పూర్వం 445లో 
హెరోడోటస్ (Herodotus) అనే (గీక్ చరిత 
కారుడు ఒకరకమైన గింజను౦డితీసిన చక్క. ని 
“వూలుితో భారతీయులు అమృత మైన వస్తారిలు 
తయారుచేసారు” అని రాశాడు. అ లెగాండర్ నొక్రాధి 
పతి “మార్కస్” (క్రీ.పూ. 827 లో ప్రే త్తని గురించి 
దినినుండి దుస్తులు తయారుచేయబడ తాయి”అన్నాడు, 
19 వ శతావివరకూ యూరప్లో భారతదేశ నూలు 
వస్త్రాలకు ఎక్కువ. గిరాకీ ఉండేది. మనదేళప్ప 
కాలికో, సిల్కు, డ క్కారవ సెల్లాలు అత్యంత (ప్రసిద్ది 
గాంచాయి గజం బెడలు 1, 20 గజాల పొడవుగల 

కారల్ మార్కు 

శ్ 



నం (గామ చరిత 

నీర, ఉంగరంలోంచి సునాయాసంగా దూఫోయేదట' 
400 నంబరు నూలు వడికేవారట. 

తూర్వుదేశాలకు ముఖ్యంగా భారతదేశానికి 
ఇంగాండునుండి ఎగుమతి అయిన నూలువస్తా9ల 
విలువ 1794 తో 156 పౌన్లు కాగా 181 లో 
1,08,802 పొన్హ క కూ 1858 లో 47, 821698 పౌన్ల కూ 
పెరిగింది. ఆ రోజుల్లో (బిటిష్ జనాభాలో ఎనిమిదో 
వంతు మంది, నూలు తయారీ పర్మిశమ పై పెన ఆధార 
పడి జీవిస్తూ వుండేవారు. 

&క దశలో భారత దేశానికి అవసర మెన వసా 
అలో 10 శాతం భారతీయ మిల్లులు తయారుచేఢే ఏ. 
27 శాత్రం చేనేతమగ్గాలు వుత్పత్తి తి చేసేవి. మీగతా 
68 శాతం విదేశాలనుండి. ముఖ్యంగా (బిటన్ నుండి 
దిగుమత్రి అయ్యేవి. 

1818 వరకు భారత దేశంతోటి వర్తకంలో 
ఈస్టిండియా కం పెనీదే పైచేయిగా వుండేది. ఈ కంపె 
నీలో (ప్రధానం గావాణిజ్య వ వర్గాలదే _పాజిల్యం. కాని ఆ 
తర్వాత ఇంగ్లండ్ లో అప్యుడే తలె త్తిన పారి శామిక 
వరాలుకం పెసీ దోపిడిలో తమకు భాగం కావాలనా యి. 
“స్వేచ్చా వ రకం” అనే నినాదం చేపట్టాయి ఈ 
తగాదాలే కయివ్, వారన్ శే వొస్టింగ్్ల దురాగతాల పె 
విచారణకు ారితీశాయి. అంతేగాని భారతీయుల పె 
దయదలచికాదు ఈ విచారణలు జరిపించింది. చివరకు 
పారి శామిక వర్గాలు జయించాయి. 1818 లో కంపెనీ 
గుతాధికారాన్ని.. (టిటిష్ వార్త మెంట్ తొొలగిం 
చింది. 

కంపెనీ కాలంలో డక్క్కా, ముర్షిదాబాద్ . సూరత్ 
మొదలై నచోట్ల నుండి మన చేనేత పాం _శామికులు 
ఉత్పత్తి చేసిన వసనా9 లను దిగుమతి చేనుకు నేది 
(బిటన్. కాని తర్వాత యీ పరిస్థితి తారుమూరయింది. 

17వ శతాబ్ది చివరలోనూ, fr వ శతాబ్ది అంతటా 
ఈస్రండియా కం సెనీ వ్యవహారాల్లో జ కో క్ర క్యం చేసుకో 
వలసిందిగా _బిటిష్ పారిశ్రామిక వర్గాలు తమ (ప్రభు 
త్వాన్ని కోరాయి. భారత దేశంనుండి" నూలు పట్టు 
వస్తారిల దిగుమతి, (బ్రిటిష్ పరి శమాధిపతులకు నష్ట 
మని వాద వాదించారు. భారత్రదేశం, పర్షియా, వై సా 
దేశాల చేనేత పట్టు వనా9లు, అద్దకం, కంగు నూలు 
వనాలు ధరించడం వ్రటన్లో' నిషేధించబడింది, 
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వాటిని తమవద్ద వుంచుకున్నా, అమ్మినా, నేరమే. 
అలాంటివారికి 200 పొన్తు అపరాధం విధించేవారు. 

భారత దేశం లోని కౌర్డానా సరుకులు ఆ టవ 
మార్కెట్ నుండి నే షీ ధించారు, యూరప్ తాము 
తిరిగి అమ్ముకోడానికి మామే ఈ 'నదపళ్ని 
ఇంగ్లండ్ కు ఎగుమతి చేసుకొనేవారు. 1819 వరకూ 
_పేధానంగా ఎగుమతి దేశంగావున్న భారతదేశం, దిగు 
మతి చేసుకొనే దేశంగా మారిపోయింది. అనాదినుండి 
(పపంచానికంతా నూలు వసా9లు తియారువేసిన 
భారత దేశానికి, ఇం గ్లీ మవాళ్ళు నూలు కట్టలు, నూలు 
వసా9లు కుప్పలు తెప్పలుగా దిగుమతి చేయడం 
(పారంభించారు. భారత దేశపు సరుకులను నిషేధిం 
చారు. ఒక వేళ ఇంగండుకు. దిగుమతి చేసుకున్నా, 
అనేకమైన (కూర షరతులకు లోబడి దిగుమతిచేను 
కొన్నారు, దిగుమతి సుంకాలు ఆతి స్వలంగా, నామ 
మాత్రంగా వుండేవి. 

(టిటిష్ దిగుమతులు పెరగడానికీ, మనదేశ ఎగు 
మతులు తరగడానికీ, త నకొకన్యాయం, మనకొక 
న్యాయం నిర్ణయించారు (బిటిష్ పాలకులు. తమ 
దిగుమతుల పె పె నామమ్మాత్రంగా 2 లేక 8 శాతం 
సుంకం వేసే వారు. మనదేశం నుండి ఎగుమతి అయ్యే 
వస్తాాలపై పెన, ఉన్ని పై పెన 10 నుండి 30 శాతం దాకొ 
నుంకిం 'విధించేవాళ అందుచేతనే 1818_96 మధ్య 
ఇంగ్లండు నుండి భారతదేశానికి మిల్లు నూలు ఎగు 
మతులు 200 రెట్లు పెరిగాయి. 1814-95 ల మధ్య 
ఇరవై ఏళ్ళలో పదిలక్షల గజాల నుండి 510 లక్షలకు 
భారత దేశానికి వస్తాంల డిగుమతులు పెరిగాయి. అదే 
కాలంలో భారత దేశం నుండి, (బిటన్కు ఎగుమతులు 
12 |! లక్షల వసా౦ల నుండి 63 వేలకు పడిపోయాయి. 

ఇంగ్లండు తయారుచేసి పపంచ మార్కెటులో 
తాను అమ్ముకొనే నూలు వసా9లలో 4 వ వంతును 
భారత దేశానికే అమ్ముతుండేది. ఇది 1850 నాటి 
పరిసితి. 

“వివక్షతో కూడిన సుంకాల. ఫలితంగా ఒక్క 
వస్తాంల విషయంలో నేకౌక, ఇతర భారతీయ పరి 
(శమలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. 

భారత దేశపు ఉక్కుచర్షిత (ప్ర సి 
డమాస్కస్లోని కత్తులకు భారత దేశపు 
వారు. ఢిల్తీ ధార్ పట్టణాలలో పెద్ద పెద్ద ఇను 

న ది. 
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వాడటం, కోనార్క్ దేవాలయంలో ఇనుపదూలాలు 

వౌడటం ఏం తెలియచే స్తున్నాయి? యూరోపియన్లు 

19 వ శతావిలో ఫొండిలలో ఇనుం కరిగించడానికి 

ముందే. మనదేశంలో లోహంరిశమ ఉన్నతస్థితిలో 

వుందని తెలుస్తూంది. ఐనా (బిట్ష్వాళ్ళు స్వీడెన్, 

రష్యాలనుండి ఉక్కును తెచ్చుకొని, భారత దేశానికి 

దిగు నుతిచేసి లాభాలు గడించేవాళ్ళు. 

నౌకా పరిశ్రమలో కూడా అంతే. 16వ శతాబ్దంలో 

ఒక ఇటలీవాసి, డక్కన్ రేప్పలలో నిర్మించ బడిన 

నొక యూరప్లో ఉన్న ఏ నొకకన్నా పెద్దదేనని 

చెప్పాడు. 19 వ శతాబ్దం తొలిభాగంవరకూ నౌకా 

పెద్ద పరి। శమగానేవుంది. కాని తర్వాత 

పరిస్టితి మారిపోయింది. కలకత్తాలో నిర్మించిన నౌకలు 

(బిటిన్లో తయారైన ఓడలతో  ఫోటీచేయలేక 

పోయాయి. ఈస్టిండియా కంపెనీతో సంబంధముండి, 

చైనాతో వర్రకం చేసుకోడానికి కంపెనీకి ఉపయోగ 

పడుతూఉన్న పార్ప్సీల చేతిళోమా(త్రం బొందాయిలో 

నౌకాపర్మిశమ 9 వ శతాబ్దం మధ్యకొలంవరకూ 

నెగ్గుకు రాగల్లి ౦ది. | 

నిర్యాణం 

"అలాగే ఇంగ్లండులోని యం(తాలద్వారా ఉత్స త్తి 

అయిన వస్తువులతో పోటీకి మనదేశంలోని లోపు, 

తదితర వస్తువులు తట్టు కోలేక పోయాయి. 

చేనేతపర్మిశమ 'ఎలాపడిపోయిందో ఇదివరకే 

చెప్పాం. [విటన్నుండి దిగుమతి అయిన మిలు 

ఖొర్ల న్నా తం [లో రా 

వసా9లపోటీ తట్టుకొ నేందుకు వాళ్ళు అమ్మె ధరలకే 

తమ వస్తాలను కూడ భారతీయ  నేతపనివారు 

అమ్ముకోవలసి వచ్చింది. 1815-44 మధ్య ఒక్క 

మ్మదాసు రాష్ట్రంలోనే చేనేతపనివారి జీవనస్థాయి 

1008 70 పాళ్ళు తగ్గిపోయింది. నేతసనివారికి నూలు 

సప్తయిచే సే దళారీలు, "వక్ దీవ్యాపారుల మూలంగాకూడా 

వారి పరిస్టితి అధ్యాన్న మయింది. 

1824 లో 60 లక్షల గజాల వసా9లను వీటన్ 

భారత దేశానికి ఎగుమతి చేసింది. 1887 నాటికి 8 కోట్ర 

40 లక్షల గజాలకు ఎగుమత్రులు పెరిగాయి ఇదే 

కాలంలో చేనేత పరి శ మకు (ప్రసిద్ధి చెందిన డక్కా 

లోని జనసంఖ్య లక్షా 80 వేల నుండి 20 వేలకు తగ్గి 

పోయింది. 1884 లో గవర్నర్ జనరల్ గాఉన్న 

విలియం బెంటింక్ మాటల్లోనే ఆనాటి దుస్థితిని 

చూద్దాం: “వాణిజ్య చరితలో ఇంతటి దె న్యసితిని 

పోలిన చరితలేను. భారతీయ నేతగాండ్ర బొమి కలు 

భారత దేశ మెదానాలను చలవచే స్తున్నాయి.” 

సర్ జార్జి కారన్వాన్ లెవిస్, 1858 ఫి_బవరి 12న 

కామన్సు సభలో ఇలా అన్నా డు; “1765.84 

వరకూ వున్న ఈసిండియా (పభుత్వం కన్నా ఎక్కువ 

అవినీతికరమెన విశ్వాన ఘాకుకమైన, క్రూరంగా 
కొల్పగొయే నాగరీక మనిపించుకొనే (ప్రభుత్వం 

(ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఏకొలంలోనూ లేదని నేను 

అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసంతో చెబుతున్నాను.” 



సొమ్ము ఒతడిది, 

భారత దేశంలో దోచుకొన్న డబ్బు. బిటిష్ పారి 
శ్రామిక వరానికి సపెటుబడిగా ఉపయోగపడింది. 

ON శం 

వ్యాపార పెట్టుబడి దశనుండి పారి శామిక పెట్టుబడి 
(J) 

దశకు ఎదగడానికి ఉపయోగ పడింది. ఆ విధంగా 

పారిిశామిక విపవం సాధించిన మెట్ట మొదటి దేశం 
ne) 

ఇంగ్లండ్ అయింది. (ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంత 

మైన పారి|శామిక చేశమయింది. దాదాపు ఒక శతాబ్దం 

వరకూ ఇంగండ్ ఈ (పముఖనానం నిలబెటువొందిం 
౧౧ థి ట్ 

ఈ సందర్భంగా డాక్ట్ ర్ భోగరాజు పట్టాభిపేతా 

రామయ్యగారు “కౌంగెస్ చరిశిలో వెలడించిన 
cy 

అభిప్రాయాలు గమనార ౦. 
లా 

“ఈస్టిండియా కంపెనీవారు హిందూదేశ మాక 

మించుకొనిన విధాన మనేక విశ్వాస ఘాతుక కృత్యా 

లతో, అనేక వాగాన భంగాలతో, అనేక దురాశా 

పరత్య హేయకార్యాలతో, అనేక వంచనలతో నిండి 

వుంది. ఆ కళంక చరిత్రతో మనకిప్పుడు 

లేదు........ సేమ్ ఇంజన్, 'మెషీనులు కని పెట్టబడి 

నప్పుడు ఇండియానుండి తీసుకొని పోబఐబడిన ధన 

రాసులే, ఇంగాండుదేశం (ప్రపంచంలో పారిశ్రామి 

కాధిపత్యం సాధించుటకు మూలధనంగా ఉపయోగ 

పడిందని మాత మిచ్చట చెప్పిన చాలును.” 

(పస క్రి 

వ్యాపారంలో ఈసిండియా కంపెనీకి ఉన్న 
(వలి 

గుతాధిపత్యాన్ని 1818 లో (బ్రిటిష్ పార మెంటు రదు 
అలి 2) (౮ 

చేయడంతో (బ్రిటిష్ పారి శ్రామికవరానిది పెచేయి 

అయింది. (బ్రిటిష్ జొళివస్తాాలు భారతదేశానికి విపరీ 

తంగా దిగుమతి. కావడం మొదలయింది. ఇం గ్లండు 

జనాభాలో 8 వ వంతుకు జొ? పరి(శమ ఉద్యోగాలు 

కల్పించింది. 

వీటన్నిటి ఫలితంగా మన దేశ చేనేత పర్మిశమ 
నాశనమయింది. ఈ సరిశమకు సావరాలె న పట కౌలు 

9 ర... రు 

సోకు ఇ౦కొకడిది 

నాశనమయాయి. లక్షలాది చేనేత కొర్మికులు నిరు 

ద్య|ోసలయాద. ఇంగ్లండు యం_తాలద్యారా చేసిన 

వస్తువులపో టీకి తట్టుకోలేక మన దేశ లోహ తదితర 
వస్తువుల ఉత్స త్రి పడిపోయింది. 

లక్షలాది చేతినృత్తులవారు జీననభృతికోసం వ్యవ 

సాయానికి మళ్ళారు. కాని వ్యవసాయరంగం కూడా 

అప్పటిశే దుస్థితిలో వుంది. వ్యవసాయ రంగంలో 

ఈ ఒత్తిడి ఫలితంగా రైతుల దారిద్ర్యం పెరిగింది. 

కరువులు సంభవించాయి. 1825190౪ మధ్య మానవ 

కల్పిత శ్షామాలవల్ల 2 కోట్ల మంది చనిపోయారు. 

రె తాంగం, చేతిసనివారు, వృ తిపనులవారు ఆనాడు 

(పధానంగా వలస పాలకుల దోపిడీకి గురె నాశన 

మయ్యారు. ఈ పరిస్థితిని కారల్ మార్క్ ఇలా 

వరి 0౦చాడు; 
మం 

“వింత సంక్తిష్ష స్వభావంకల్షి , వేగంగా, విధ్యంసం 

కలుగచేస్తూ అంతర్యుద్దాలు, దండయా తలు, విప 

వాలు, జయించడాలు, కరువుకాటకాలు, ఒకదాన్ని 

వెన్నంటి ఒకటి వరుసగా హి దూస్తానంలో సంభ 

వించాయి. ఐనప్పటికీ అవి భారతదేశసమాజపు ఉపరి 

తలంకన్నా ఎమా(త్రం చొచ్చుకు పో లేదు. కౌని ఆ 

సమాజ పునర్నిర్మాణ చిహ్నాలు ఇంతవరకూ ఏమీ. 

కనబడలేదు. తన పురాతన |పపందాన్ని కోల్పోయి. 

దాని స్థానే తనకు నూతన (ప్రపంచం లభించక పోవ 
డంతో హైందవుడు (భారతీయుడనే అర్థంలో 

మార్క్ ఈ పదం వాడాడు = సం॥1) ఇపుడనుభ 

వించుతున్న దార్మిద్య దౌర్భాగ్యానికి తోడు ఇంకా 
మరోరకం మ నో వ్యాకుల తను కూడా పొందు 

తున్నాడు. తన దేశ పురాతన సంపదాయ సర్వస్వం 

నుండీ,తనదేశ పూర్వ చరిత్ర నుండి,గబిటిష్ పరిపాలిత్ర 

హిందూస్టాన్ వేరుపడి పోయేటట్లు ఇది చేస్తూంది.” 



గంండెకోత-సర్దవ్ కత్తి 
వ. పూర్వం విదేశ దండయాత్రలు జరిగి నపుడు వాళ్ళ తామ ద్రోచుక్తాన్రి కొల్ల గొట్టిన దానికో సంతృ ప్రి పడ్డారు. లేదా దేశపాలకు 

లయ్యారు ఆ సమయంలో భారతదేశానికి తీవ మైన గాయాలు తగిలినా అఏ నయమయ్యాయ్యి, పర్మిశమించి, భారత్ర దేశం తిరిగ కోలుకొంది. విదేశీ - దండయ్యాతకులు పాలకులె నప్పుడు, 
వారిక్కడ స్థిరపడ్డారు వాడి పరిపాలన వా రాజ్య 
స్వభావాన్ని బట్టి వున్నా, వారు దేశ భౌతిక, నె తిక సంపదను క” ల్లిగొట్రలేమ.. దేశం ఉత ఎకి చేసిన 
దంతా దేశంలోనే ఉండిపోయింది. ద్రేశ్గ పరిపాలన 
నిర్వహణలో సంపాదించిన జ్ఞానం అనుభవమూ, అవి ఆ దేశీయులో ఉండిపోయాయి. ఇం గీము వాళ్ళ విషయం వచ్చే ఎసరికి ఇదంతా మారిపోయింది. యుద్ధాలవల్ల సంభవించిన పెద్ద గాయాల్ని మాన్స కొండా నిరంతరం ఇంకా ఎక్కువ చేనూ వచ్చారు, ఆ గాయాలు నురేదో కొదు, (పజల రుణ భారం. 

నిరంతర _పేవాహంగా జీవనర క్రం తరలించ 
బడుతూ నే వచ్చింది, గతంలో పాలకులు కసాయి 

క "బడదు. నాగరికత, అభివృస్టి అనే ఇలా. 
ఏవేవో టటిష్వాణ్ళు అతిగా చెప్పే మాటల 
రూపంలోని 'పాఫర్” ఆ గాయాన్ని మూసి పెట్టి 
వుంచేది.  భారత్రదేశ ద్వారంవద్ద ఇంగ్లీషు 
పాలకులు కౌవలివానృగా వుంటూ, ప్రపంచాన్నంతా 
సవాలుచేనూ వృండేవారు ఎవరు దాడిచేసినా వారి 
వారినుండి భారతదేశాన్ని రక్షించడానికి తాయు 
అక్కడ ఉంటున్నామని అనేవారు. కాని ఏ నిధి నిక్షేపాల సంరక్షణకు తాము కావలివాళ్లుగా ఉంటున్నామని చెబుతున్నారో, వాటినే పెరటి 
గుమ్మం ద్వారా తరలించుకు పోయేవారు” 

దాదాభాయి నారోజీ 



1857 వూర్వరంగం 
19వ శతాబ్ది మొదటి అర్థభాగంలో, భారత దేశ 

మంతటా తిరుగుబాట్లు జరిగాయి” రైతులు, గిరిజనులు, 
పదవీ చ్యుతులె న "సంస్థానాధీకుటు.ఇలా ఎందరో 
వలసాధిపత్యాన్ని ధిక్కరిస్తూ వచ్చారు. 

_బిటిష్ పాలకులపై ఈ అసంతృ పికి కారణా 
లేమిటో చూదాం. 

స్వతంత్ర సంస్థా నాలను సామంతులుగా చేనుకొనే 
విధానంగా ఈస్టిండీయా కంపెనీ *సెనం సహాకార 
విధానం“ 'గా(సబిడియరీ సిస్టం) చేపట్టింది. సంస్థానాలు 

కం పెనీ వైనాలు ఉంచుకొని వాటి ఖర్చులు భరీంచాలి. 
ఆ ఖర్చుల పేరిట రుద్దిన అప్పులను సంస్థానాధీ ప సులు 
తీర్చ లేకపో తే సంస్థానాలను జప్పుచేసి భు రక్తం చేను 
కొనేవి, 

(బిటిష్ వలస పాలకులు భారతదేశంలో తమ అని 
కారాన్ని సీరపరచుకొనా ఎక్: వాళ్ళ దృష సం స్టానాల్ని 
దిగమింగడ మెలాగా అన్న దానిపై పడిందీ. దీనికి 
ఒక నాధనంగా సంతతిలేని సంస్థానా నాధీళులు దత్తత 
చేసుకొంప్రే, వారికి ఆ రాజ్యాలు సం్యకమించరాదని 
అన్నారు, సంస్టానా నాధిశులకు ఆ విధంగా ద తతాధి 
కారం నిరాకరించబడింది. 184858 మధ్య, నీరా 
నాగపూర్, రూన్సీ, సంబల్ పూర్ తదితర సంస్టా 
నాలు ఈ విధంగా కబళించ బడ్డాయి. తంజావూరు 
రాజు, కర్నాటక (ఆర్కాట్) నవాబులు చనిపోయాక 
అవి రద్దుచేయబడ్డాయి. నిజాంరాజా చెల్లించవలసిన 
దాకీలకుగాను బీరారొను కట్ట బెట్టుకొన్నారు, 1881లో 
మైసూరు రాష$ం (_బిటిష్ పాలనే (కిందికి వచ్చింది. 
వతే రాజుకు పెన్షన్ మాతం ఇచ్చేవారు. రెండవ 
పీష్వా బాజీరావుకో మాతం అది కూడా ఇచ్చేవారు 
కాదు. పరిపాలన సక్రమంగా లేదంటూ.1856లో అయో 
ధ్యను పూర్థి రిగా వశపరచు కొన్నారు. 

సంస్థానాధీశులు తమ అధికారం అంతరించడంతో, 
తమ కోలువు కూటాలను రద్దుచేసుకొన్నారు. దానితో 
అక్కడి సిబ్బందికి ఉద్యోగోలు పోయాయి. వృత్తి 
పనివారికి వృత్తులు పోయి, చేతిలో చిలి ల్రి గవ్వ లేకుండా 
పోయింది. ఇక రైతుల. "షయ 9 __ పంటలు 
పండకపో తే, ఇచ్చే పన్నుల మినహాయింపులను, 
పభుత్వం ఇవ్వ నిరాకరించింది. తక్కావీలను ఇవ 
లేదు. భారత్రస సంస్థ సానాధీశులను మామూలు. ట్రిటిష్ 

పౌరుల సె సాయికి దింపడం జాతిగర్వానికి పెద్ద దెబ్బగా 
భావించారు. పూర్వపు సంస్థానాధీశుల నాయకత్వాన 
3 తుల తిరుగుబాట్లు కూడా జరిగాయి. గిరిజనులపట్ల 
అవలంబించిన వె ఖరివల్లకూడా అసంతృప్తి పెరిగిందీ: 
వారిలో ఎక్కువమంది 'పత్యక్షంగా పన్నులు చెల్లించ 
నవసరం ఉండేది కొదు. రోడ్ల దక్షణ ద్వారా, సె౦కు 
లకు గార్డు డ్యూటీ చేసే వారు. కాని వారి సేవలు అన 
వసరమనీ, వారి ఆ విధులను రద్దుచేసి, వారి భూము 
ల పై బిటిష్ వాళ్ళు పన్నులు విధించారు. ఇది దేశ 
మంతటా గిరిజనుల తిరుగుబాట్లకు దారితీసింది. 

19 వ శతాబ్ది (పధమార్హ భాగంలో శ తులు, గిరి 
జనులు. పదవీచ్యుతుల న సంస్టానా నాధీకుట్ వ వలస పాల 
కులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు సాగిస్తూ వచ్చారు. 
ఆంధ్రలో పాలయకా ర్లు తిరగబడ్డారు. 1018. 14, 1801 
లలో కూడా తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. తిరుగుబాట్లను 
అణచి వేయడానిక చిటిష్ వాళ్ళకు చాలా సంవత్సరాలు 
పట్టింది. 

1807 లో ఢిల్లీ (పాంత్రమంతా సాయుధ పోరాటం 
సాగించింది. 18/4 లో వారణాసి వద్ద సాయుధ రాజ 
పుత్ర ర తులు. (గామ (ప్రజా సముదాయాన్ని పరాయి 
వాడు వేలం ద్వారా అమ్మడాన్ని నిరోధించగలిగారు. 
1817-18 లో ఒరిస్సా రె తులు పన్నుల విధింపుకు 
వ్యతిరెకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. 10826028 తో 
పూనా జిల్లాలో మాజీ మరాఠా సెనికుల అండదండ 
లతో రాముసీలు తిరగబడ్డారు. ' తక్కువ రెవిన్యూ 
చార్జీ లకు పాలకులు అంగీకరించారు. 

పన్నుల పెంపుదలను వ్యతిరేకించిన గుంసూర్. 
(మ్మదాసు రాజధానిలో స్థానిక భూస్వామి ఎ సేటును 
స్వాధీనపర్చుకోని | బిటిష్ పాలనను (ప్రత్యక్షంగా విధిం 
చినందుకు నిరసనగా తిరుగుబాటు జరిగింది. 1842 లో 
ఇదే కారణాలతో సాగర్లో తిరుగుభాటు జరిగింది. 
1846.47 లో కర్నాల్లో రె తులు స్తానిక “పాలయ 
కార్”; నాయకత్వాన తిరుగుబాటు చేశారు. 1844 లో 
టొంవాయి సరిహద్దులోని కొల్లాపూర్, సంతవాడీ స సంస్థా 
నాలలో, సంస్టానాధికుల కప్పోలుచెల్తి ంచేందుకు భూమీ 
శిస్తు హెచ్చించినందుకు తిరుగుబాటు జరిగింది. నాగ 
పూఠ్్లలో 1818 లో రోహిలాలు సాయుధ పోరాటం. 
సాగించారు. ఖాందేష్ (బొంబాయి రాష్ట్రం) భూమి 
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సర్వే అనంతరం భూమి శిస్తు పెంచినందుకు నిరస 
నగా రె తులు తిరుగుబాటు చేశారు. 

బెంగాలు రాష్ట్రంలో చోటానాగహూరొలో వ్రనోన్ 
తెగ 1881408 లో తిరగబడ్డారు. 1818.8[ తే 

భిల్లులు, కోల్ తెగ తిరగబడ్డాయి. 1824 29 తో 
కితూరులో ర తుల తిరుగుబాటు. 1882, 1885 లతో కచ్లో నిరరితేరం అశాంతి (ప్రబలింది. 1809, 1844 46 లలో సహ్మాదిలో కోలీ తైగ వారు తిరగబడ్డారు. 
1820 త్రో రాజప్ప తస్తానంలో 'యెర్ జాతి” వారు తిరగ 
దిడారు. 1816 నుండి 1855 వరకూ భోండులు(ఒరిసా 
185 లో వీహోర్లోని సంతాలులు తిరగబడ్డారు. 

కొత్త పన్నులకు వ్యతిరేకంగా పట్టణాలలో కూడా 
అశాంతి ప్రబలింది. హరాళ్ళ జరిగాయి. వారణాసిలో 
కొత్త ఇంటిపన్నుకు వ్యతిరేకంగా, [810 లో బర ల్రీల్రో కొత పోలీను లెవీలకు వ్యతిరేకంగా హర్రాళ్లు 
జరిగాయి. 

కొన్ని సందర్భాలలో (విటిష్ వ్యతిరేక ఆందోళ 
నలు మతంతో ముడి పెట్టడం జరిగింది. 1810 లో 
టోోహో మహీ యులు, అబ్లుల్ రహ్మాన్అనే మాజీ సెని 
కాధీపత్రి నాయకత్వాన సూరత్ వద్ద ఒక కోటను పట్టు కొని తానే మెస్తా నని _పకటించుకొన్నాడు. (మెహ్టీ అంటే దైవ (ప్రతినిధి లేక దైవ దూత=అని చెప్పుకో 
వచ్చు.) 1786. 1831 లే వహ్హబీల తిరుగుబాటు జరి 
గింది. బెంగాలు, వీహారొలలోనీ ముసిం రె తులు ఎక్కువగా పాల్గొన్నారు. పట్టణాలలోని చక్రీ వృత్తుల 
వారు దుకాణదార్లు కూడా పాల్గొన్నారు. 1824 లో 
బీహార్ నుండి టిటిష్ పాలకులకు వహబట్బ్చీలను తరిమి వేశారు. అపుడు వాయువ్య సరిహద్దు ప్రాంతం 
లోని సితానాలో స్థిరపడ్డారు. అక్కడ సిక్కులతో తల 
పడ్డారు. వారి నాయకుడు సయ్యిద్ అహ్మడ్ను సిక్కులు 
చంపివేశారు. ఐనా బెంగాలు, నీహోద్లతో వహవ్బ్చీల 
పోరొటం సాగుతూనేవుంది. [88। లో మూడు నాలు వేల సాయధ వహన్బీలు బర్బాఠ్ జిల్లాలో ఒక చిన్న సట్టణాన్ని పట్టుకొని కలకతా వైపు బయలుదేరారు. ఫిరంగులతో తీవ యుద్ధం జరిగాక చై లాచెదు 
రయ్యారు. 

హోజీషరియత్ అలా నాయకతాషన ఫరాయిఖీ 
ఉద్యమంతో భూస్వాముల పె పోరాటం సాగింది. 
పొందువ్పలు, దుస 0లు, | వబిటిష్ తోట యజయాను 

లపి తిరుగుబాటు సాగించారు. ఇదికూడా “పవిత్ర ఇస్తాం” మత సంబంధమెనచే. దీనిప్రకారం “దేవుని 
ఎదుట అంతా సమానం, భూమి దేవృనిది. ఎవనికీ 
భూమి పెపన్ను వనూలుచే స్ప హ క్కు 
లేదు.” ఈ పోరాటం 00 ఏన సాగింది. 
1846 లో కోయిల కుంట్లకు చెందిన వుయ్యాల 
వౌడ నర్శింహారెడ్డి నాయకత్వాన (గామాధికారులు చేతి 
వృత్తులవారు, కట్లు దిడీ నౌకర్లు (టిటిష్ వ్యతిరేక 
సాయుధ తిరుగుబాటు చేశారు. “చాకిరీ ఈనాములను 
రద్దు చేసే పరిశీలన (పభుత్వం తల పెట్టగా ఈ తిరుగు వాటు జరిగింది. ఆంధప దేశ్ లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతా 
లలో శాశ్వత సెటిల్ మెంటు పెట్టిన 18808 నుండి 
19 శతాబ్దం అంతటా తిరుగుబొట్లు జరిగాయి, జమీందార్లు, ముఠాదారు, సాహుకాట్టి, మాతమే 
గాక గిరిజపె 3 తులు చాలా తిరుగుబాటు చేశారు. . 
అందులో రామఘాపత్రి నాయకత్వాన రంప పితూరీ 
1802-98లో జరిగింది, 1879లో చందయ్య, తన్యున్న 
దొర, అంబుల్ రెడిల నాయకత్వాన కోయ పజలు 
చేసిన తిరుగుబాటు ముఖ్య మెంది. 

1952 లో టిటిష్వాళ్ళ పె వహవ్బీలు, పట్టణాల్లో 
మతయుదం _ఆకటించారు. దీన్ని ర తులు పటణ > 

pa రు వౌసులు, బెంగాలు సెనికులుకూడా బలపరిచారు. రాయ 
బెరేలీలో సయ్యద్ అహ్మద్ సాగించిన తిరుగుబాటు అనేక సెనిక త్రిరుగుచాటకు దారితీసింది* వీటిలో అతి ముఖ్య మైనది [800లో వెల్లూరులో జరిగింది. టిస్ప సులాన్ కొడుకులు వీటిని _పేరేపించారు. 1844లో 84వ పటాలం, 1849 లో 22 వ పటాలం, 1859 లో (6వ 
పటాలం, 1852 లో 88 వ పటాలం త్రిరుగదీడాయి. 
ఐతే. ఈ తిరుగుబాటను అతి కూరంగా (బిటిష్వాన 
అణిచి వేశారు. ఈ 'తిరుగుబాట్లకు కారణాలు ఏమిటి? 

హిందూ సిపాయిలు బొట్టు పెట్టుకోరాద నీ, చెవులకు 
తమ్మలు (పోగులు పెట్టుకోరాదనీ, ఇంగ్లీ సు చేని కౌధికొరులు విధించిన ఆంక్షలు తమ మత స్వాతం 
_త్యాన్ని హరిస్తున్నట్లు భారతీయ నైనికులు భావిం 
చారు. ఈ ఆంక్షలకు వ్యతి రకంగా వెల్లూరు నైనికులు 
1806 లో తిరుగబడి శ్రవు వైనాధికారిని హత్య చేశాద. ఇదే సంవత్సరం బందరులో కూడా సిప్తో యిలు తీరుగబడారు. తలపాగాలకు బమలు టోపీలు 
ధరించాలనే ఉత్రరువును ధిక్కరించారు. అఎ:కుగాన్సు 
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నలుగురు సైనికులు కాల్చి చంపబడ్డారు. జీతభత్యాలు, 
సెలవులు, ప్రమోషన్లు మొదలయిన విషయాలతో 
బెంగాలు నెనికులలో "శవ అసంతృప్తి వుండేది. 

బ్యారక్ పూర్ పటాలాన్ని బర్మా యుద్ధంలో పోరా 
డేందుకు బలవంతాన తీసుకెళ్ళడానికి * _బిటిష్ అధి 
కౌరులు (పయత్నించారు. దానికి సైనికులు తిరగ 
బడ్డారు. పటాలం అంతటినీ మృత్యువుపాలు చేశారు. 

అనేకమందిని కాల్చిచంపారు. మిగతా వారిని ఉరి 
తీశారు 1840 లో వై నా “నల్లమందు యుద్దం”లో 
పాల్గొ నేందుకు ఓడ ఎక్కడానికి రెండు పటాలాలు 

నిరొకరించాయి, 1844 లో సింధురాష్ట్రంలోని బెంగాలు 

సైనికులు, జీత్రనాతాల విషయమై తిరగబడ్డారు. 1849— 

కర లో పంజాబు” ని చెంగాలీ పటాలాలు. తిరగ 
బిడ్డాయి, హైదరాబాదు సంస్థానంలో 1806, 1812, 

1827 లతౌ నైజాం పటాలాలు తిరగబడ్డాయి. 

1855 లో మొహరం సందర్భంగా ఇంగ్లీషు సెనికాధి 
కౌరి దురహంకార (పవర నను పతిఘటీంచి బోలా 

రం ( హై గ్రారాబాద్)వటాలం తిరుగబడింది. 

భారత దేశంలోని హిందూ, ముస్తిం మత విశ్వాసా 
లకు, శాకీయ సాంపదాయాలకు వ్యతిరేకంగా 

ఇంగ్లీ ము వాళ్ళ ఈ పవ ర ర్రనతివగుబాట్లకు పురికొల్పింది. 
ఇంగీ షమ సె౧౫ఏ లకు, భారతీయ పేనికుబకు మధ్య 

"రవర్తి రించడం అసలు కౌరిణమైనా, 

ఇంగ్లీ మ వాళ్ళు "ఇక్క డివారి మతవిశ్వాసాల పె “దాడి 

యడం, ఆయా దశల్లో తక్షణ తిరుగు బాట్లకు 'కౌరణం 
చేయింది. 

MO Cs 

వివక్షతో 

సన్యాసులే కాని “సన్నాసులు” కారు 

1704 లో బక్సర్ యుద్దం తర్వాత బెంగాల్, 
బీహార్, ఒరిస్పాలలో బ్రిటిష్ పరిపాలన నెలకొన్న 
తర్వాత, (బిటిష్ వాళ్ళ "దోపిడీ రాక్షస స్వరూపం 
దాల్చింది. కొంతమంది పాత జమీందారు. శె తాంగ 

జనసామాన్యం, తమ (ప్రాణాలు నిలుపుకోవాలం పే 
అడవుల్లోకి పోవలసివచ్చింది. కర్కశ (బిటిష్ దురా 

_కమణీదార్ల పై పెక త్తి గట్టి మొట్ట మొదట తిరుగుచాటు 
జండా ఎ తిన వాడు నుజ్నూషా. ఈయన ఫకీర్త దళ 

నాయకుడు. అలాగే సన్యాసులకు భవానీపథక్ నాయ 
కత్వం వహించాడు. ఈ తిరుగు బాటు 1768 లో 

_ తూర్పు బెంగాల్లో జరిగింది. 1800 వరకూ కొన 
సాగింది. 
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ఫకీర్లు ముస్తీంలలో మదారియా తెగకు చెందినవారు. 
సన్యాసులు పై హైందవం లో క్ శప తెగకు చెందినవారు, 

దేశ మంతటా వా చెందిన నిర్మాణం వాళ్ళకు 

లేకనో యినా బెంగాలు, వీహారులలో దై కాంగాన్ని 

స్వాతంత్రం, సంస్కృతి, మ తం ౦కోస 

దమం ఉత్సాహపరిచారు. 

మజూ్న్నషా మంచిసామర్ద్యం కలవాడు, తమకం 

(శేష్టమైన ఎక్కువ ఆయుధాలు కల్గిన (టైటిష్వాళ్ళతో 

కిష్ణపరీపైతులలో నిర్మాణ దక్షతతో పోరాడిన సేనా 

నాయకుడు, మెకంజీ సైన్యాలను 1766 లో అనేక 

సారు ఓడించాడు. మరో పోరాటంలో ఇతని చేతు 

కమాండర్ కీఠ్ ఓడిపోయి చనిపో యాడు. ఇస్ 
“శ్సేలర్' సైన్యాలను తప్పించుకొని మహాస్టాన్మడ్ 

లోని అడవుల్లో మజ్న్నూషా 1771 లో తిష్ట వేశాడు, 

అక్క డినుండ్' బీహార్ కు వెళ్ళాడు. రె తులను, చేతి 

సని వృత్తులవారినీ, (బ్రిటిషు వారిసె "ఉసికొల్పాడు. 

“ఫిరంగీ” లను తరిమి వేయడాని3 తమతో సహాకరించా 

లని నాటోర్ రాణి భవానికి విజపి చేశాడు. కాని 

ఆమె నుండి జవాబు రాలేదు. 1778 నవంబరు 14 న 

ఇంగ్లీషు వాళ్ళకు తీవ్ర సరా జ యం కల్లించాడు 
మన్యాషా. వందలాది ఇంగ్లీ షు వాళ్ళ చచ్చారు, 

లె ఫైెనెంట్ రాబర్స్ సన్ గాయపడ్డాడు. 

"వశే సన్యాసులకు ఫకీర్తకూ.. మధ్య తల త్తిన విఖే 

దాలు పెద సమస్య అ య౦ ది. ఐనా ముజ్బాషా 

వౌటిని “పోగొట్టడానికి తీవషపయత్నం చేశాడు. 
G తర బెంగాల్ "అంతటా తన సైన్యాన్ని తిరిగి కూడ 

గట్టుకు నేందుతై పర్యటించాడు- 

“1786 డిసెంబరు 29న లె ఫినెంట్ బె నాన్ 

సైన్యంపై పె మెరుప్ప దెబ్బతీయడానికి ముందా అనే 

(గ్రామంలో _పత్యక్షమయాడు. అక్కడ గాయపడ్డాడు. 

ఐనా కత్తి చేత బుచ్చుకుని గ్మురమెక్కి తప్పించుకు 

పోయాడు. మఖన్పూర్ అనే కుగామంలో ఈః 

గాయం వల్ల మరణించాడు, వీర మరణం చెందిన 

మజ్నూషా. సానంలొ అతని శిష్యుడూ సోదరుడూ 

ముసాషా నాయకత్వం వహించాడు. 

18 లో భవానీపథక్, చదేవిచౌధరాణీలు చేసిన 
వీరోచిత కృషికి మజూ్నూషా ఇతర శిష్యులు సహాయ 
పడ్డారు. పీరు సెరాగువ్షా, బెరాగలీషా, మైమన్ సింగ్, 

రరగపూరులలో తీవ పోరాటాలలో ఇంగ్లీషు వాళ్ళకు, 
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వాళ్ళు తీ! (వనష్ణాలు కల్లించారు. మరోదళం రాంజా 

నీషా, జహూరేషాల నోయకక్వాన అస్సాం వెళ్ళింది. 
కాని పరస్పర హత్యా ఘర్షణలు వారి ఓటమికి దారి 

తీశాయి. చివరి దశలో సోభినలీ మొదలై న వాళు, 
తమ అమచరులను, తిరిగి సమీకరించడానికి యయ 

త్నించారు. కాని 1797 లో ఓడిపోయారు. 1799 లో 

సోభనలీ, నీగూషా, బుద్దూషా, ఇమాన్షా మొదలె న 

బాళు ఆకలితో అలమటించిపో తున్న పీడిత రెతు 

లను సమీకరించి తమ యుద్ధరంగాన్ని విస సత పరచ 

డానికి (పయత్నించారు. 1709. 80లో ద ట్ల మె న 

బొగురా అడవిలో కేందం నెలకొలారు-కాని ఆధు 
నీక ఆయుగాలు అపారంగాగల (బిటిష్ సేన వారిని 

చుట్టుముట్టి హతమార్చింది. ఫిరంగీలకు (ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ పోరాటంలో న సన్యా 

నులు ఫకీర్లు ఓడి పోయినా, వారు సనా గనులు కాదనీ 

మహాయోధులనీ నిరూ పించుకున్నారు. 

జ. ఫకీర్త పోరాటం ఓడిపోయినా 19, 20 
దాలలో త్రర్యాత "జరిగిన స్వాతంత్య పోరాటాల 

పెన, ముఖ్యంగా వహన్నీలె పెన, తర్వాత "బె; ఎరరిన్లు 

లనీ పిలువబడిన వ్షవ యోధుల పెన చెరగని ముద 

వేసింది. 

1774 లో భారతదేశానికి గవర్నర్ జనరల్ 
అయిన వారెన్ హెస్టైంగ్ న, సన్యాసుల గురించి ఇలా 
వర్తి ంచాడు . పీన హందూన్రాన్ జులు. (పకృ 

తిన తట్టు5 కోగల దృఢకాయము. సా హసనులు. మితిమీరిన 

వుత్సాహవం కులు. మొండివాళ) భారతదేశంలో కల్లా 
చురుతై న వాళ్ళు, టిబెట్ కొండలకు దిగువ కాబూల్ 

నుండి చెనా వరకుగల (వదేశంలో నివసించుతూ 

వుండేవారు ఆ (సదెశం పి వశంలో వుండేవి. 

ఈ సన్వాసులు ఒకచోటనుండి తిరుగుతూ. వుండే 

వారు దాదాప నగ్నంగా వుండే వారట, తమ దళాలు 

నశించిపోకుండా ఉండేందుకు ఆరోగ్యవంతులె న 

పిల్లల్ని ఎత్తుకుపో యేనారట చాలామంది వర్తకులు, 
హోరిదుపుల' పిరిని పూజిస్తూ వు చేవారు . 176తూ రు 

ఫొలోల్ న్యాంతోం (త్య 

బెంగాల్లో మొదట కన్నించారు. ఢాకాలోని ఇంగ్లీషు 

ఫ్యాక్షరీని వశపరచుకొన్నారు. 1764 లో బ్రిటిష్ 
వారమే వ్యతిరేకంగా ఘజాద్దొ లా 5 వేలమంది 

సన్యాసులను వప యోగించాడు. ° m4 నాటికి పీరిని 

బెంగాల్ నుండి త8మివళారు. 800 మంది సన్ను 

లతో జరిగిన భీకర యుద్దంలో మేజర్ రెన్నె 

తీ(వంగా గాయపడ్డాడు. 

వీరిని కేవలం విచిత్ర వ్యకులుగా, గార్హస్థ్య జీవి 
తాన్ని వదలి వేసిన సన్యానులుగా, పిల్లల్ని. ఎత్తుకుని 
పోయేవారుగా మాతమే వర్తించడం ఫొరపాటు.ఆనాటి 

సామాజిక సరిస్టితులిందుకు తోడ్చడి వుంటాయి. 
రాబర్హు క్షయివ్ “వెళ్ళిన తర్వాక వారన్ హే హెస్టింగ్స్ సరి 

పాలనకువచ్చే మధ్యకాలంలో 17 0772 సంవత్సరాల 

మధ్య కంపెనీ దుష్పరిపాలన గురించి ఇంగ్లీ మచరిత 

కారులే అంగీకరించారు. ద్వంద్వ పరిపాలనీ కంపెనీ 

అధికారుల పేరాశ, వారి దుష్టపరిపాలన దగ్భృమ 

కొలా యని వారు రాళారు. 

[769-70 లొ సంభవించిన. పెద్ద కరువువల్ల రివ 

వంతు జనాభా చనిపోయారు. ఇలా కరువు వోతబడిన 

బెంగాల్ 1768లో కంపే 1771లో ఎక్కువ 

పన్నులు వసూలు చేసినట్లు వారెన్ హేస్టింగ్సు 

స్వయంగా అంగీకరించాడు. 

సన్యాసులు విదేశీయులను, విదేశీని గ ర్తి ంచేవారని 
బెంగాల్లో సాంపదాయకంగా చెపుతూ వచ్చేవారు. 

సుప్రసిద్ద నవలా రచయిత. బంకించంద చటిరీని 

రః సన్యాసుల సాహ సకృత్యాలు (వభావితం చేశాయి. 

ఆయన్ని ఉ _కేజపరచాయి. 1888 లో “ఆనందమఠథ్” 

అనే నవల రౌకాడు. ఈనాడు సుప సిద్దమైన “వందే 

మాతరం” గేయం “ఆనంద్ మఠ్ తోని జై 

వంగ విభజన కాలంలోను, స్వదేశీ ఉద్యమంలోను 

ఆ తర్వాత అనేక జాతీయ ఉద్యమ సమరఘట్టాల్లోను 

“వందేమాతరం” అనేది దేశభ కిగేయంగా, " బీటిప్ 
వాళ్ళను ధిక్క-రించే నినాదంగా "భారత దేశం నలుయూ 

లలా దిక్కులు పిక్కటిలచేసిందిం 
౯ 2 0 



1857 పధథవం భారత స్వాతం త్య సం|గామంం 
1857నాటి (పథమ భారత స్వాతంత్ర్య సం(గామం, 

చరి(తలో మరుపురానిదీ, మరచిపోవీలు లేనిదీ, మవహకో 
జ్వలమెనదీ. స్నామాజ్యవాద పునాదుల్వ్నే కుదిపివేసిన 
పోరాటెంఅది. తమ అంతిమఘడియలు సమీపించాయని 
ఆంగ్లేయ వలస పాలకులు అదరిపడిన ఘట్రం అది. 
చిరస్మరణీయమైన స్వాతంత్ర్య వీరభారత గాథలో 

తొలి పర్వం అది. 

ఆనాటి (బ్రిటిష్ చరి(తకారులూ, వలస పాలకులూ 
ఈ స్వాతం(త్య సంగామాని్ని్ని కేవలం సిపాయిల 
తిరుగుబాటు అనీ, దేశభ క్లేని కిరాయి ,నెనికుల 
పితూరీ అనీ, దీనికి (పజల తోడ్చాటులేదనీ చ్ _తింప 
చూశారు. ఇలా చితించడంలో వాళ్ళలక్ష్యంఒకగపే- 
(పజలతో దేశభక్తి కి వీజాలు నాటుకోరాదనీ, "నె పెనికులలో. 
తిరుగుబాటుతత్యం పెకగరాదనీ, హిందూ ముస్టిం 
మొదలైన జాతివిభేదం లేకుండా, వలస పాలకుల్ని 
ఏకోనుుఖంగా ఎదుర్కొనే తెగింపు మళ్ళా తలయె త్ర త 
కూడదనీ, మనదేశంలో ఆంగ్లేయుల దుష్పరిపాలన 
నిజస్వరూపాన్ని మరుగుపరచాలనీ. కాని ఆ లక్ష్యం 
నెరవేరలేదు. 

1857 నాటి (పథమ భారత స్వాతం, త్య సంగా 
మాన్ని, సిపాయిల తిరుగుబాటుగా చితఉంచారు 
కొందరు |బిటిష్ చరితకారుబు, 

మైన పితూరీ అన్నారు. దీనికి [పజల సహకారం 
శేదనీ, స్వల్ప కోర్కెల కోసం పరిమిత స్థాయిలో 
జరిగిన తిరుగుబాటుగా చిత్రించదలచారు, ఐతే ఇది 
వౌ _సవ విరుద్ధం. 

“ఒకవై పు అది _పజాపోరాటం, రెండోవెపు 
సిపాయిల తిరుగుబాటు ___ ఈ రెండూ కలసి ఒక 

సాంఘిక విషవంగా సంలీనమయ్యాయి. కేవలం సిపా, 
యాల పితూరే. దానికి కారణమని వాదించడమం పే 
చిరకాలంగా ఆ దేశంలో కొనసాగుతూన్న దుష్పరి 

పాలనను మరుగు పరచడమే అవుకుంది.” అని సర్ 
"రాబర్ట్ 7 గార్తినర్ 

పంపిన రహస్య నివేదికలో తెలియజేశాడు. 

“అదొక (బ్రహ్మాండమైన విప్లవం, 'కేఎలం సెనిక 
తిరుగుబాశేకాదు. 99 అన్నాడు డాక్టర్ డఫ్ “భారతీయ 

తిరుగు బాటు” అనే (గ్రంథంలో... 
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దేశభ కి క్త్శూన్య 

1858లో టిటిష్ పార్ల మెంటుకు. 

1857 లో సిపాయిలు _బిటిష్వాళ్ళ పై పె తిరగదిడ 
టానికి తక్షణ కౌరణాలు ఎమెనా కావచ్చు. కాని 
రెండేళ్ళపాటు సాగిన (ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య 
సంగామాన్ని పరిశీలించి తే, స్పషమయ్యే సత్యం 

ఏమిటి ? దేశ స్వాతం త్యానికై తెగించి సాగించిన 
సాహస పయత్నమే ఆ సంగామం. ఈ సంగా. 

నో మును పెన్నడూ లేనంతగా _బిటిష్ దుర్మాక్ర 
మాయ వ్యతి రకంగా విభిన్న శ కులు ఐక్యంగా 
పోరాడాయి. 

దిమ్మతిరిగేటట్లు చావుదెబ్బతిన్న బిటిష్. అధికా 

రులు, అమానుష హింసాకాండతో, భారతీయుల్ని 
ర కృపు కే రుల్లో ముంచె _తిన తర్వాతగాని తిరిగికోలుకో 
లేకపోయారు. టిటిష్ పాలకులు, కం పెనీ దోపిడి 
గుంపులు భారతదేశంలో (ప్రవేశ పెట్టిన అనేక 
అంశెలకు వ్యతి రకంగా, అధికారానికి "వ్యతిరేకంగా, 
ఊఉ ప్పైెనలా పెల్లుబికిన వెల్లువ అది. తరుచు భయంకర 
రూపం దాల్చిన తిరుగుబాటు అది. పెకి కన్పించినట్లు 
కేవలం అగి సైనికుల తిరుగుబాటు కాదు. ముస్తిములు 
ఎదురుతిరగడమూకాదు. (టిటిష్ పరిపాలనకు వ వ్యతిరే 
కంగా (పజలు పెద్ద పెట్టున పాల్గొన్న తిరుగుబాటు. 
అనేక విషయాలలో వంతో మొరటు స్వభావం కలిగి 
వున్నా, భారతదేశ స్వాతం త్య కౌంక్షను మొట్ట 
మొదటినారి విస్తృత పరిధిలో (ప్రదర్శించిన ఘటన 
ఆని. ఇంచుమించు ఆసియా అంతటా ఆ కాలంలో. 
(సారంభమవుతూన్న వలస విధాన వ్యతిరేక 
స్వాతంత్య పోరాటంతో. ముడిపడి వున్న చరితా 
తక సంఘటన అది. (బిటిష్ దుర్మాక్రమణదారుల' 
బందిపోటు రాజనీతినీ, అమానుష వలస దోపిడీ విధా. 

నాన్నీ ఎది౨౦చడానికీ చేసిన తొలి (పయత్నం అది. | 

_ 187 నాటికి భారకదేశ భూభాగాలను జయించి 
ఈస్టిండియా కంపెనీ ఏకెక విజేతగా - స్తింపడింది, | 
అనాటి ఇరవై కోట్ల జనాభాను లొంగదీయడానికి, | 
దేశీయ సైన్యాన్నే _బెటిష్ వాళ్ళ ఉపయోగించారు. | 

ఇంగ్లీషు అధికారుల కింద పనిచేసే ఈ దేశీయ 
సెన్యం, | _పజల్ని లొంగరీసి, అణగి మణగి పడేటట్టు. 

చూసే పోలిసు విధుల్ని నిర్వ ర్తించడానికి ఉపయో 
గించబడింది. రెండు లక్షల దేశేయ. సెన్యం, నలభై. 

చేల ఇంగ్లీషు ము సైన్యం అదు పాజ్ఞల్లో "వుండేది. 1858. 
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లోనే కారల్మార్క్ ఈ విషయమె చేసిన వ్యాఖ్య 
గమనించ దగింది.. 

“ఇండియా ఖర్చుతో, _ ఇండియన్లే సెనికులుగా 

వున్న ఇండియన్ నెన్యమే, ఈనాడు, “ఈ నిమిషంలో 

ఇండియాను ఇంగ్లీషు బానిసత్వం్యకింద అణచి పెట్టి 
వుంచుతున్నది. కః బృహ తర్క నిర్వివాదమైన నిజం 

ఎక్కడికి పోతుంది 2” . " 

లాంటి భారతీయ సెన్యంలో ఎందుకు అస 
“ప్తి (పేజ్వరిల్తింది? “సి సిపాయి లంటూ pee 

పిలుస్తూ వచ్చిన భారతీయ సెనికుల్ని వాశ్ళెప్పుడూ 

పూ ర్ర్గా నమ్మలేను. ఏమా ఈం స్వల్ప ధిక్కారం 
(వదర్శించినా తీవ శిక్షలు “బధించేపొరు 1764 లో 
జరిగిన ' సెనిక తిరుగుబాటును ఫిరంగులతో 24 మందిని 
పేల్చి చేశారు. ఇది “మామూలు?” శిక్షే అంటూ సర్ 

జార్జి మాక్ మన్ వర్షి ంచాణు. మాను వైన్యంలో 
యౌొరోపియన్ పద్దతులను, వేషధారణను అతిగా 

అమలుపరచినపుడు 1806 లో తిరుగుబాటు వాతావరణం 
నెలకొన్నది. 1824లో బర్మా. యుద్దంలో పాల్గొన 
డానికి తిరస్కరించినప్ప డు 47వ బెంగాల్ దెశీయపదాతి 

దళాన్ని, యూరోపియన్ దళం శిక్షించడమేగాక, దాన్ని 
రద్దుచేశారు, బెంగాల్ సైన్యంలోని 7 బెటాలియన్లు 
1844 లో తిరుగుబాటు చేశాయి. 

: భారతీయ. సైనికుల యీ అసంతృ ప్రి పికి కారణాలు 
ఆనాటి (బిటిమ (పభుత్వ విధానాలే. "భారతదేశంలో 
కె9 స సవ మళ వ్యా పికి న నానా తంటాలు పడేది. యుద్దం 

లేని రోజుల్లో హిందూ ముస్లిం సెనికులలో మత 
(ప్రచారం "చేయడం, 3 క్ర స్త సవ మత కరస తాలు 
పంచడం. హిందూ ముస్తీం సెనికులలో అను మూనాలు 
రేక త్తించాయి. తమ ముతం, ఆచారాలు అడుగంటి 
పోతున్నాయని భా వించారు. 

మరొక కారణం జీత్రనాతాలలో వ్యత్యాసం- 
భారతీయ సుదేదారు' కన్నా, అప్పటికి కొ తగా చేరిన 

ఆంగ్లేయ 'సెనికుడికి జీకం ఎక్కువ. దిఠా అలో 

ఇంగ్రి షువాడికీ, భారతీయుడికీ తేడా వుండేది? కార 

తీయుల్సకి' చమోష స్తు వుండేవికా వు మహా అయితే 

సుబేదారు అయేవాడు. మొరటుగా బండ బూతులతో. 

పెన్త్క కవాతు సమయంలో భారతీయుల్ని అవమాన: 
పరిచేవారు. (బిటిష సెనికులకు స్వంత వంటళాలలు, 

బంగళాలు వుండేవి. 'భారతీయ సిపాయిలకు,. వా LD) 

ఖొరొత న్న తం (తో 

కుటుంబాలకు గుడిసెలలోనే కాపరం. మిలిటరీ 
కంటోన్మెంటులలో అందరికీ ఒకే వంటశాల (పవేశ 

పెటడంతో, సిపాయిలలో తమ మతాచారాలను మంట బై 
కలుపుతున్నారనే భావం ఏర్పడింది. 1808 లోనే 
పొడుగు గడ్డాలు, మీసాలు క త్రిరించాలనడం, బొట్లు 

పెట్టుకోకూడదని నిషేధించడం, పాత తలపాగోల 

స్టానే తోలుతో కూడిన తలపాగాలు పెట్టుకోవాలనడం, 

పేపాయిల మత విశ్వాసాలను భంగపరుస్తున్నారనే 

భావనే కలుగజేసింది. 

ఇవాళ అవన్నీ పెద్ద సమస్యలుగా కన్చించక. 
పోవచ్చు. కాని ఆరోజుల్లో అవి వాళ్ళకు పెద్ద. 

సమ స్యే- కొందరు హిందువులు అసలు చర్మమే 

ముట్టుకోరు. గోచర్మం అంక మరీ అభ్యంతరకరం . 

ఇక “వందిచర్మం దస శక్తే శే ముస్లింలు సహించరు. అందు 
చేతనే వెల్లూరు సిపాయాల “తిరుగుబాటుకు తలపాగా. 

లలో తోలు చేర్చడం నాంది అయితే, 1857 నాటికి- 
తూటాలను ఆవు, పంది కొవ్వులతో నునుపుచేసి 
వుపయోగించడం నాంది అయింది. 

విదేశాలలో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఊండదని 
రికూట్ మెంట్ కాలంతో చేసిన వాగ్దానాలు 'నీటిమూట:. 
అయ్యాయి. అవసర మైతే (పతి సిపాయి విదేశాలకు 
వెళ్ళాల్సి వుంటుందని 1856 లో ఒక చట్టం చేశారు. 
అసలే తమ మత సం(పదాయాబు అడుగంటి తున్నా 
యన్న హైందవ నెనికులు యీ చట్టంవల్ల సముదాం. 

తర (పయాణం చేయాల్సి వస్తుందని అవేదనబెందారు. 
1856 నాటికి (బిటిషమ “సెన్యాలకు దాదాప భారతీయ 
సైన్యాలు గ్ రెబ్లుండేవి- 2,28.300 భారతీయ నైనికు 
లుంపే, 45, తలి మంది _బిటీవ సెనికులుండేవారు. 
ఈ వ్యత్యాసంకూడా (బిటిషు సెనికుల్ని తుదముట్టించ 
గలమనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎక్కువ చేసింది. 

(టైటిమ వాళ్ళను తరమితన్నేయాలనే స్వాతంత్ర్య 
సం(గామానికి కొవ్వు పూసిన తూటాల సంఘటన 
1857 తో నాంది అయింది, 1652 లో ఏనొఫీలులో 
కొత్తరకం రైఫిల్తో ప్రయోగాలు చేశారు. 1క్రగ్క్రొలో- .... 
క్రిమియా యుద్దంరో దీన్ని ఉపయోగించారు. 1866లో 
దీన్ని భారతదేశంలో (ప్రవేశ? పెట్టారు. ఈ రె ఫిల్లో 
ఉపయోగించే తూటాలు కొన్ని ఇంగ్లండు నుండ్తి 
దిగుమతి చేశారు. మరికొన్నిటిని కలకోశా, డండమ్, . 
మీరట్లలో తయారుచేశారు, ఈ తూటాలు రైఫిల్లో 



నం (గౌమ బోరీ [లొ 

ఉప యోగించేముందు పంటికో కొరకాలి. ఆవు, పంది 

కొవ్వు పూసిన కాగితాన్ని తూటాలకు ఉసయోగించా 

రని హిందూ, ముస్లిం సిపాయిలలో త్నీవ అసంతృప్తి 

వ్యాపించింది. 1857 ఫిబివరి 26న మొట్టమొదట 

బిర్ల ంపూర్లో యీ తూటాలను ఉప క యోగించడానికి 

19 వ దేశీయ రెజిమెంట్ సిపాయిలు నిరాకరించారు. 

ఈ సిపాయిలను అణగడానికి అందుబాటులో (బిటిమ 
సేనలు: లేక, తాత్కాలికంగా సెనికాధికారులు వెనకి 

తగ్గారు. ఇంతకన్నా తీవమైన సంఘటన మార్చి 29న 

బారక్ పూర్లో జరిగింది. 

మహావీరుడు మంగళ పాండే 

1857 స్వాతం (త్య సం[గామంలో మొదట బలి 

అయిన అమరవీరుడు మంగళపాండే. అతని సాహస 

గాథ అణువణువునా రకం వుపొ)ంగ జేసుంది. 

మంగశపాండే యువ సిపాయి. మంచి (ప్రవర్తన 

కలవాడ నే రికార్డులో వుంది. అదివరకు ఇద్దరు సెపా 

యీలకు 14 ఏళ్ళే కఠినశిక్ష విధించబడిన ఘటన 

అతన్ని కల్లోలసరచింది. జమేదార్ సాల్మిగామ్ను, 

కొవ్వు తూటాల విషయమై తోటి సిపాయీలకు 

తెలియజేసి ఆక్షేపించినందుకు కోర్టు మార్షల్ చేసి 

డిస్మిస్ చేశారు. ఇవన్నీ మంగళవేం డేని కలవర 

పరిచాయి. దీనికితోడు మరోకథ కూడా చెబుతారు. 

మంగళపాండే _బాహ్మణుడు. తక్కువ కులానికి 

' చెందినవాడని చెప్పబడే మరో వ్యక్తి. పాండే వద్ద 

వున్న మంచినీళ్ళ పాత్రను ఇమశ్రినమని అడిగాడు. 

మెలపడిపోతుందని పాండే నిరాకరించాడు. ఆవు 

కొవ్వూ, పందికొవూక తూటాలను కొరికేటప్పుడు మీ 
ధర్మం ఎక్కడ మంటకలిసిందని అతడు ఎద్ధవా 

చేశాడట. దానితో ఉృద్రి కుడ య్యాడు మం గళపాండే. 

తమ ధర్మాన్ని, మతాన్ని (బిటిష్వాళ్ళు మంటగలు్పు 

తున్నారన్న అనునూనం ధృవపడింది. గుండె మండి 

పోయింది. “రండి తెల్లదొరల్ని నరకండి” అంటూ 

వాహాటంగా సెనికుల్ని ఆహ్వానించాడు. సార్హంట్ 

"మేజర్. హూూ్యసన్, పాండేని పట్టుకోమని తక్కిన 

సిపాయోలను ఆదేశించాడు. కాని పఏవరూ కౌలు కదప 

లేదు. మంగళపాండే హభూసన్ పె తుపాకి పేల్చాడు. 

ఈ సంగతి తెలిసిన ఇంకో ఇంగ్లీషు ఆఫీసర్ లెఫ్ట్ 

నెంట్ బాఘ్ గురం మిద పరుగెత్తుకు వచ్చాడు. 
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మంగళపాండే తుపాకి గుండుకు గు రం చచ్చిపడింది,' 

కిందపడ్డ బా "పేల్చిన తుపాకీ గుండు గురితపిసంది. 

మంగశిపాండేకు దెబ్బితగలలేదు. బాఘ్ క త్తిదూళాడు.. 

మరో దొర అతనికిసాయానికివచ్చాడు. క త్రియుద్దంలో. 

కూడా మంగళపాండే (పవీణుడే. బాఘ్ను కి  త్రితో, 

పొడిచాడు. రెండవదొర ఉడాయించాడు. శ్నీకొ ప పట్టా, 

అనే సిపాయి మంగళపాండేని చేయిపట్టుకుని అపీవే 

శాడు ఈ బా ర్తవిని కర్నల్ వీలర్ వచ్చాడు. అతడు 
పాండేని పట్టుకొమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ. ఆజ్ఞను 

సిపాయిలెవ్వరూ & ఖాతరు చేయలేను. జనరల్ హ్య 

"రేకు మొర పెట్టుకున్నాడు. జనరల్ హియర్సే తన 

ఇద్దరు కుమాళ్ళతో, రక్షక దళంతో ' వచ్చాడు. తసను 
పట్టి యివ్యకపోయినా, తనకు అండగా సిపాయిలు 

ముందుకురాకపో వడం చూసిన పాండే, శతుదిలం 

అధికంగా వుందని (గ్రహించాడు. తు పొ,కి తో తన 

ఎదురురొమ్ములో కాల్నుకున్నాడు. . కాని (ప్రాణం, 

పోలేను. మంగళపాం డేని ఆస్నశతికి వంపి, తర్వాక్న 

కొన్నాళ్ళకు వై సెనిక విచార ణ చే సి ఉరిశిక్ష వేశారు 

అయి తే అతణ్ని 

ఒక్క తలారీ దొరకలేదు. కలకత్తా నుండి రప్పించిన 
తలార్హతో మంగళ పాండేని ఉరి క్శారు. 

స్టే? స్వాతంత్ర్య సమాంలో తొలిగా బలిఅయిన 
అమరవీరుడు మంగళపాండే. భారతదేశ మంత టా 

తిరగబడ్డ సిపాయీ లకు _పతీకగా మంగళపాండే పే 

నిలిచిపోయింది. జమేదార్ ఈశ్వరి పాండే కూడా ఎ) 
తీయబడ్డాడు. 

మంగళపాండే మరణంలో ఈ ఘటన ముగియ 

లేదు. అతడు తిరగబడ్డ స్పుడు చూసూవూరుకున్నారనే 

నెపంతో, 18వ పటాలాన్ని 34 వ పటాలాన్ని రద్దు 

చేశారు. ఆయుధాల్ని, దుస్తుల్ని లాక్కుని ఇళ్ళక్సు 
పంపివేకారు. 

మే 4వ తేదీన $ (పటాలాన్ని రద్దుచేసినపుడువాళ్ళ 

సైనిక దుస్తుల్ని లాకొళాన్నారు. కానిసేపాయిలు డబ్బు. 

చెలి ంచిన చ నోపీలను మాం వదలి పెట్టారు. కాని 

బానిస చిహ్నంగా కనపడ్డ ఆ బోసీలను కూడా కాళ్ళ 

కింద తొక్కి అవతలపారేశారు. త్రమకు విధించిన శిక్ష 

దాస్య విము క్రికి చిహ్నంగా భావించి వారు. ఇళ్ళకు 

వెళ్ళారు. ప్రతి సెనిక కేం_ద్రం లోను ఈ శిక్షను 

గురించి అధికారులు ప్రకటించారు. ఐతే వారు అపరా 

ము కాకా 

ఊరితియ్య డానికి బారక్ పూరీతో 
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ధులుగా గాక, వీరులుగా తక్కిన సీప్రాయిలు భొ వించి సాగారు. 

తగల పెళ్తు అగ్ని జ్య్వాలలుగా మారాయి. బారక్ పూర్, రాణీగంజ్." అంబాలాలలో అనేకచోట దహనకాండ జరిగింది. మే త్రిక లక్నోలో లెఫ్ట్ నెంట్ మీకంను చంపడానికి సిదమై, చివరకు దయతలచి వదలివేశారు. మీరట్లో మే 10 న జరిగిన సిపాయిల తిరుగుబాటుతో 1857 స్వాతం్యత్య సమరం: (సజ్వరిల్లి ంది. 

మోరట్ తిరుగుబాటు 
"కర్నల్ కార్మెల్ షెశ్రీిత్ అహంకారి మొండి వాడు. దేశీయ ల వ రౌతుదళానికి అదికారి. "నెనికు లలో అనంత ప్తిని పసికట్టిన పైఅధికారులు నైగ్టిక్ను మీరట్లో కవాత్రు యసదర్శన జరపవలసిందని సలప+* ఇచ్చారు. కాని అభా జరగకపోతే పిరికితనమని భావిం చాడు _న్మెత్. తా౦భెమంది రౌతులకు కొవ్వు తూటా లచ్చి వుపయోగి'చమన్నాడు. ఐదు గు ర్వ మినహా తక్కిన వాళ్ళు నిరాకరించారు. ఇది తెలిసిన జనరల్ హూూ్యయెట్ నెనిక విచారణ జరిపి, 8 నుంచి 10 ఏళ్ళ దాకా కఠిస శిక్ష విధించాడు. మే9న వారిని మెదా నంతో నిలబెట్టి, కంసాలులచేత. చేతులకు, కాళ్ళకూ బేడిలు. వేయించారు తః కౌర్య (కమాన్ని వాళ్ళు నమ్మ దిగా దాదాపు గంటకు పైగా కొనసాగించారు. తమ సోదరులకు జరిగే అవమానాన్ని కళ్ళారా చూస్తున్న తక్కిన సిపాయిలలో బాధ, ఇకోధం, ఉదేకం కొకగిం 

౨ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత మిరట్ వీధులలో తిరుగుతున్న సిపాయిలను, పట్టణంలో ప్రీలు “తోటి సిసాయిలు జై ళ్ళలొ మగ్గుతూవుం పే, మీరిక్కడ వినోద విహోరాలా 1” అని ఎ తఅపొడిచారు. ఆ రాతికి ర్యాత్రి సిపాయిలు సమావేశమై తిరుగుబాటుకు ప న్న ద్ద మయ్యారు. _ 
1067 పాసి (అసలు పలాసీ అని “పేరు, ఇంగ్లీషు వాళ్ళు “పాసీ”అని పిలుసూ రావడంతో అదే మనకూ అలవాటయిపోయింది. యుద్దం జరిగిన వం దేళ్ళకు 

భారత దేశం ఇంగ్లీమ వాళ్ళు దాస్యం నుండి. విముక్తి 

ఖొర్లో న్యాంతోం[త్థ 

చెందుశుందనీ ఏవరో జోస్యం చెప్పారు. ఆ జోస్యం 
ఆనోటా ఆనోటా పడి తిరుగుబాటు గురించి పుకార్లు వ్యాపించాయి. 1857 మే 81 నిర్ణిత దినం. ఐనా 
అంతవరకూ ఆగలేదు. మై 9 న సిపాయీలకు జరి గిన అవమానంతో కుతకుతలాడిన సిపాయీలు మరు నాడు (పతీకార చర్యలు [పారంభించారు. ఇంగ్లీషు దొరల ఇండకు నౌకరు పనికిరావడం మా నే శు. పల్లెల నుంచి జట్లుజట్లు గా జనం పోగయ్యా రు.పట్టణం తోని వీదలు తోడయ్యారు. సిపాయిలు త్రిరుగుబాటు (పారంభించారు. షెలి గాఫ్ తీగలు తెంచేళారు. రైలు మార్గాలు కోపలాక్రాశారు. ఇంగ్లీ షువాళ్ళ బంగళాలను, 

కార్యాలయాలను తగలబెట్టారు. తెల్లవాళ్ళని ముఖ్యంగా తమని పీడించిన ఆఫీసరను మ్రైప్ప్వా చంపి వేశారు. ద చ) చిర్ధలుకొట్టి సోదర వైనికుల్ని విడిపించు కొన్నారు. కంటోన్మెంటు తగలబెట్టారు. . 
సిపాయిలతోపాటు, ఇతర భె రీలు, అరాచక గిరి జన తెగలూ,నట్రణంలోని మురికివాడ (పాంతాలజనులూ చేరారు. చేతికందిన తెల వాళ్ళ నందర్నీ విచక్షణారహీ 

తంగా చంపివేశారు. కర్నల్ ఫిన్నిస్,కెపైన్స్ “పయి లర్, మాక్టనాల్గులనూ, లెఫ్టినెంట్ హోాండర్బనూ, డా కర్ GC 6 డష్టినీ, పళ వై ద్యుడోఫిలిప్పుం, చాంబర్స్ సకినీ చంపి వేశారు. మరీకొందరు ఆంగ్రేయస్త్రీఐ, పిలలూ ౧ 
౧ కూడా ఈ (పతీకార జ్వాలలో భగుమని పోయారు. లం ఎందరో మారువేషాలతో తప్పించు పోయాడు. మరి కొందరు తమ భారతీయ నాకర సహాయంతో బయట - పడ్డారు. గులాబ్ ఖాన్, గరెడ్న్ను మండే బంగళా నుండి రక్షించాడు. తన (పాణాన్ని ఒడ్డి బుకావర్ చౌకీదారు, మాక్షనాల్డ్ సతిని కౌపాడిన్తా అతని (పయ త్నాలు ఫలించలేదు ఆమె చనిపోయినా ఆమె పిలల్ని నసదా అనే నర్సు సహాయంతో కాపాడాడు. 3 వరౌత్త దళానికి చెందిన సిపాయిలు కోరినీ సతి జీవితాన్ని రావాడారు-ఆంగ్లే యులుదాక్కొ_ని పెన్న తన బంగళా పె దాడి జరిపి, తనపై దర్హన్యానికి దిగినా అసర్ ఆనీ జ వారి ఉ)కి చెప్పలేదు. “స్తానిక భారతీయ మానవ యు తయె లేకుం శ్పే ఇంకా ఎందరో హతులయే వాద. 

మీరట్ నుండి 82 మైెళ్ళలో వున్న డిలీ క్రి సిపాయిలు బయలుదేరి వెళ్ళిపోగానే నిస్సహాయు అయిన ప్రజల్ని అనేక మందిని ఆంగేయులు ఉం తీశారు. తాము చేసిన ఈ “ఘనకార్యాన్ని” ఒక 
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ఇంగ్రీ న షు నినికుడు భార్యకు రాసిన ఊఉ _త్రరంలోబయట 
పడింది. ఊర తీసే వేళలో తలారి ఉరిముడిని సవరిం 
చక ముందే ఒకడు తానే కంఠానికి విగించుకుని 
ముందుకు దూకి నిర్భయత్వాన్ని చాటిన విషయం 
కూడా ఆ లేఖలో వుంది. 

బహదూర్ షా జఫార్క్రు వట్టం 
మీరట్ నుండి సిపాయిలు వస్తున్న సంగతి తెలుసు 

కొన్న ఇంగ్లీ వు నై నికాధికారి కర్నల్ రిపే, వాంని 
ఎదురొ గ్రానడాని! "తన సటాలాన్ని సిద్దంచేశాడు. తీరా 
ముఖాముఖి రెండు పటాలాలు ఎదురయ్యే సంకి ఢిల్లీ 
పటాలం తిరగబడి 6 ఎను ఇతర అధికార్రను 
చంపివేశాయి. ఈ “రెండు సేనలూ కా ఫి ర్ 
గేటు ద్వారా ఢిల్ల లో పవేశించాయి మీరట్ నుండి 
మరో పటాలం కలకత్తా గేటుగుండా 
(పవేశించి, యూరో పియస్త ఇళ్ళను తగుల పెట్టి, చేజి 
కన ఆంగ్లేయులను చంపివేసింది. ఢిల్లీ కోటలోని 
సైనికులు "తిరగబడ్డారు. తిరుగుబాటు నగం౦లో 
వ్యాపించింది. రాజభవనం సమిసంలోని మందు గిడ్డం 
గిని ఇంగ్లీషు సెనికకొపలాదారు తాము రక్షించలేమని 
తోచగానే దాన్ని పేల్చి వేశారు. అంనులో వాళ్ళూ 
మండిపోయారు. 

తిరుగుబాటు నాయకులూ, ఇతర (పముఖులూ 
బహదూర్ షాను చృకవరి బాధ్యతను స్వీకరించమని 
కోరారు. 

బహదూర్ షా పేరుకు మాశ్రమే ఢిల్లీలో రాజు, 
ఆయన అధికారం కోటగోడలు దాటిపో లేవు. (బిటిష్ 
వాళ్ళ తనిఫీ (క్రింద ఆయన జీవించాలి. “పేరుకు 
మాతం పూర్వపు రాజ లాంఛనాలున్నాయి. కాని 
(బీటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చే పెన్షన్ పె జీవితం గడుపు 
తున్నాడు, కాని పజల దృష్టిలో జ బాబర్, అక్సర్ల 
వంశీయుడయిన బహదూర్షాయే తమ రాజనే భావం 
వుంది. 1887 వో బహదూర్ షా గద్దె ఎక్కాడు. 
చక్రవర్తి |(బాదషా] అనే బిరుదు, ఘాజీ [సవిత 
సెనికడు] అనే బిరుదులు అప్పుడే లభించాయి, కాని 
వా _సవంలో రాజ్యంలేని రాజ్యాధిపతి. నైనికానుభవం 
జేన్ సైనికాధిపతి, దాదాపు 80 ఏళ్ళ వృద్దుడు, లార్డు 
ఎలెన్ బరో, బహదూర్ షాకు నజరాణా చెల్లి ంచడం 
షేధించాడు. లార్డు డల్ హౌసీ, రాచబిరుదును రదు 
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చేసి, చక్రవర్తి కుటుంబాన్ని మరో చోటికి తరలించా 
లని, ఇంగ్లండులోని తమ పై అధికారులకు సూచిం 
చాడు. ఐతే ఈ సూచనను వాచ్ళ అంగీకరించ లేదు. 
1849 లో చక్రవ ర్తి రి వారసుడు చనిపోగా, తర్వాత 
వారసుడై న యువరాజు ఫకీరుర్దీన్తో రెసిడెంట్ 
రహస్య ఒడంబడిక చేసుకొన్నాడు. దీని పకారం 
తం(డి చనిపోయిన యువరాజు బిరుదుతో ఫక్తీరుగ్దీన్ 
రాజకుటుంబ అధిపతి అవుతాడు. కాని కోటను,మందు 
గిడ్డంగినీ వదలి ఆతడు వేరే వుండాలి. కాని 1856లో 
ఫకీరుద్దీన్ చావటంతో ఆ పథకం కూడా షరుల్లో నే 
సంధి కొట్టింది. ఈ పథకం బయటకి పొక్కి, 
నవాబుల 'అసమ్మృతి పెరగడానికి దారి తీసింది. 

ఇలాంటి పరిసితిలో మీరట్ తిరుగుబాటు ేనలు 
ఢిల్లీ కోటలో జ్ కొరేబడటం తటస్థించింది. రాచ పాసాద 
రక్షణ భటులు. ఎలాంటి (వేతిఘటన చూపలేదు. 
సిపాయిలతో కలిసిపోయారు. వారి చేతులలో “౩ పైన్ 
డగ్లస్, కలక్టర్ హచిన్సన్ మొదలైన యూరోపియన్లు 
హతమయ్యారు, 

బహదూర్ షా మొదట తాను చ్యకవర్రి రి పదవిని. 
స్వీకరించ లేనని జంకౌడు. కుటుంబ సభ్యులు, తిరుగు 
బాటు సిపాయిల ఒ తీడితో అంగీకరించాడు అర్థరాత్రి 
21 ఫిరంగి గుళ్ళ కాల్పులతో బహదూర్ షా చక్ర 
వర్తి పదవిని స్వీకరించాడు. ఆ విధంగా ఢిల్లీ కోట పె 
స్వాతంత్ర్య జెండా= ఆనాటి మొగల్ చోక్రవ రుల 
చిహ్నూమైన ఆకు పచ్చజెండా ఎగిరింది. 

1857 మే 10 న ఢిల్లీలో ప్రారంభమైన 
స్వాతం, త్య పోరాటం స పైంబరు 14 తో ముగిసింది. 
కొద్దిమంది (బిటిషి నెనీకులు జూన్ క న రిడ్డ్ని 
ఆగ్రమిందుకొన్నాథ. 'అక్క_డనుండి ఢి ల్రీకి బిటిష్ 
సేనలు ఆ తర్వాత చేరాయి. సం జాబునుండి బలమైన 
సిక్కు దళాలతో నికల్సన్ ఢి ల్రీ చేరాడు. విల్సన్, 
స్మిత, నెవిలీ చాంబర్లేన్ మొదలైన 'సేనాను లతో 
కలిశాడు కాశ్మీర్ గేటును బద్దలు చేసుకొని ఢిల్రీని 
పట్టుకోగల్లారు, భారత సర్వ “సెన్యాధ్యక్షుడు భ కఖాన్ 
అనేక సమస్యలను ఎదురో్య-వలసి వచ్చింది. ఢ్రల్రీలో 
శాంతి భదతలను కాపాడవలసి వచ్చింది. నేన్యా 
నికి ఆహారసదార్దాల సప్టయిలు లభించక మరో 
సమస్య తయారయింది. మోరీ కన్లీ గేట్లు కూ శ్రా 
శతవశ మవడంతో పరిస్టితి విషమించింది. మొగళ్ 
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చక్రవర్తి బహుదూర్ షా ఎరకోట నుండి పారిపోయి, 
హుమాయూన్ గోరీలో దాకొ_న్నాడు. అక్కడ 
బదిహుదూర్ షాను బంధించి విచారణచేసి యావజీవ 
శిక్ష 'విధించారు. బర్మా జైల్లో బహుదూర్ షా తన 
అంతిమ జీవితం గడిపాడు. 

బెంగాల్లో [పారంభమెన తిరుగుబాటు మీరట్, 
ఢిల్రీలకు పాకింది. ఆ తర్వాత యు. పి. (ఈ నాటి 
ఉత్తర (పదేశొని వి పవ తరంగాలు ముంచెత్తాయి. 
అలీఘర్, నౌషెరా, ఎటావా, ఎటా, మధుర, రూర్కీ, 
బె రెలీ, షహజన్ పూర్, మొరాదాబాద్, కౌన్బ్బూర్, 
అలాబాద్ మొదలైన పట్టణాలకు విస్త వం వ్యాపించింది. 
లక్నో పూర్తిగా ప పవకౌరుల వశహైయింది మే 21న 
అలీఘర్, మే 81న బెరైలీ, లక్షోలు, జూన్ 4 న 
కానూరు, జూన్ 6న అలావాద్లు వి పవకారుల వశ 

మ! 

మయ్యాయి. ఆయా పటణాలలో సానిక (పభుత్వా 
చా 

లను నెలకౌల్యాయి. వీహారుకో కోడా కొన్ని పట్ట 
కాల్లో తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. ఐతే ఢిల్రీ లక్నో 
కాన్సూర్ , యూసీ, పాటాలు (పధానకేందాలు. 
పంజాబ్, కౌశీ్మీర్లు వి పవంలో చేరలేదు, నర్మద, 
వింధ్యదక్షిణాన కూడా ఎక్కువ అలజడిలేదు. రాజ 
పుత్రస్థానం, పంజాబు, 'హెదాబాద్ సంస్థానాధీశులు, 
సింధియా, గులాబ్సింగ్, . సాలార్జంగ్లు (టిటిష్ 
పక్షాన నిలిచారు. 

ఢి లీని పట్టుకొన్న సిపాయీోలు ఎంత (కమశిక్షణా 
పరులై నా, యుద్ద వ్యూహంలో నిపుణులు కారు, 
ఢిలీ వశమెన తర్వాత కూడా వారు, ఏ సవం తల 
యెకేత ని (పాంతాలకు వ్యాపించక , కేవలం ' ఆత్మరక్షణ 
వ్యూహంతో వుండిపోయారు. 

బెంగాల్లో గవర్నర్ జర్నల్ కానింగ్ అక్కడి 
 యూరొపియ నను, (బ్రిటిష్ పౌరులను సమీకరించి. om ag) 

అక్కడి సెనికదళాల్ని నిరాయధుల్ని చేసి, మున్ముందు 
వాళు తిరగబడకుండా, జాగ తపడాడు. అక్కడక్కడ ౧ ~~ 0 జరిగిన చిన్న చిన్న తిరుగుబాటను అణచివేశాడు. 

. య పంజాబులో కూడ తిరుగుబాటు జరగకుండా (బిటిష్ 
"సేనానులు చూడగల్లారు. 

ఐతే అయోధ్య, బుందేల్ఖండ్ ర తాంగం తిరుగు 
pn 

బోటు చేసింది. ఫ్రానిక (పభుత్వ కార్యాలయాల పె 
దాడిచేశారు, ఆంగేయులు నియమించిన భూస్య్వాము 
లను తరిమివేశారు. పన్నులు చెల్లించ నిరాకరించారు. 

వారల సాంతం (త్య 

(వీటిష్ దుర్మాకమణదారులు కాజేసిన (గామ సమిష్టి 

భూముల్ని వశంచేసుకుని, వాటిని సంరక్షించేందుకు 
సాయుధ దళాలను ఏర్బ్చరచారు. 

వృద్ద నిక నాయకుడు ఖాన్ బహుదూర్ ఖాన్ 
నాయకత్వాన బెరై నీలో (పభుత్వం ఎర్చ్బడింది. 
రోహిలా ఖండానికి బరె లీ ముఖ్యపట్టణం, 1772 లో 
ఈ సిండియా కంపెనీ “సేనలకు వ్యతిరేకంగా పోరా 
డిన హఫీజ్ రహ్మతి ఖాన్ వారసుడు, భాన్ బహదూర్ 
ఫొన్. 1774 లో వారన్ హేసింగ్సు రోహిలా 
ఖండాన్ని కంపెనీ రాజ్యంలో కలప్పకున్నాడు. 

శివాజీ సా పించిన మహారాష్ట్ర రాజ్యం పీషారాల 
కింద వుండేది, రెండవ పీష్వా బాజీరావు దత్త 
పృతుడు నానాసాహెబ్. డల్లౌసీ (ప్రవేశ పెట్టిన దత్తత 
నిషేధం మూలంగా అతసీరాజ్యం ఇంగీ షువాళ్ళ 
కాజేశారు, నానాసాహెబుకు చెందవలసినో సతారా 
రాజ్యం ఇంగ్లీషు కం పెనీవాళ్ళ రాజ్యంలో కలిసి 
పోయింది. 1857 స్వాతంత్ర్య సమరం (ప్రారంభం 
కాగానే, నానాసాహెబ్, తనను పీష్వాగా (ప్రకటించు 
కొన్నాడు. ఆ నాటి మేటి వీరుల్లో ఒకడై న తాంతియా 
తోపే ఈయనకి సహాయంగా నిలిపాడు. బిధూర్ 
[దిహ్మవర్శం] నుంచి కాన్ఫూరు వరకు నానాసాహెబ్ 
అదీనంలోకి వచ్చింది. ఇంగిమసేనాని జనరల్ 
ప్లీలర్ మూడువారాలపాటు కాన్ఫూరును సంరక్షించుకో 
గలిగాడు. కాని జూన్ 27నరాజీపడి లొంగి 
పోయాడు. తన అనువరులు, స్త్రీలు, పిల్లలతో పాటు 
అల్లాబాదుకు తనను సురక్షితంగా పంపించుతామనేది 
రాజీ షరతులలో ఒకటి. 

గంగానదితో పడవల్లో పయాణం చేస్తున్న 
ఖెదీలు, స్రీలు పురుమలను గంగానది రెండు తరాల 
నుండి ఫిరంగులు పేల్చివేశాయి. ఈ హత్యాకాండ 
నానాసా హెబ్కు తెలియదనీ, అతని అనుచరులెవ్వరో 
చేశారనీ అంటారు వీవీఘర్లో కూడ ఒక బావిలో 
ఇంగ్లీషు స్త్రీలను పిల్లల్ని తోసి చంపిన మరో ఘటన 
కూడా వుంది. నీల్, హావ్లక్ తమకు విధేయులుగా 
వున్న గ్వాలియర్ సైనికుల సహాయంతో జనరల్ 
కాంప్బెల్ కాన్పూరుకు జూలై 17 న వచ్చారు. 
డిసెంబర్ 6న కానూరును తిరిగి స్వాధీన పరచు 
కొన్నారు. 



నం,గౌమ చరిత 

నానాసాహెబ్ ఇంగ్లీసువారికి చిక్కకుండా 60 వేల 
సెన్యంతో నేపాల్ జేరాడు. నేపాల్ రొజు వారికి 

ఆశయం యివ్య నిరాకరించాడు. పైగా విపవ 

,నెనికుల్ని వేటాడేందుకు టటిషు వారికి సహాయ 

పడ్డాడు. ఈ పరిస్టితిలో వారు ఆయుధాల్ని దాచివేసి 
స్వ దేశం వెళ్ళిపోయారు. తనను (ద్రోహిగా చి తించిన 
(బీటిషు కమాండర్ హోప్కు రాసిన లేఖలో ళా 

దేశం ఆకమించుకొనేందుకు నీకు హాక్కీ_మిటి ? 
నన్ను (ద్రోహి అనడానికి నీకేం హక్కుంది ? భారత 

దేశాన్ని పాలించే హక్కు నీ కెవరిచ్చారు 2? మా 

దేశంలో మేము దొంగలమూ, ఫరంగీలతెన మీరు 

రాజులాఇ” న 

హా జ ణా 

లక్నోలో 1857 మే 80 న తిరుగుబాటు (పారంభ 

మయింది. (బిటిమవాళ్ళకు అక్కడ జీవితం దుర్భర 

మయింది. సర్ హెోనీ లారెన్స్ నాయకత్వాన రెసి 

డెన్సిలో ఇంగ్రీ మ వాళ్ళంతా తలదాచుకున్నారు. జూలై 

4న లారెన్సు" బాంబు దెబ్బకు మరణించాడు. అతని 

స్థానంలో (బిగేడియర్' ఇంగ్లిస్ వచ్చాడు. ప్రవ సెని 

కుల ముట్టిడిని 87 రోజులు తట్టుకొన్న ప జనరల్ 

జౌత్రాం హేవ్లాక్ల సహాయం అందింది. లక్షో 

షరవీధుల గుండా చొచ్చుకుని వీరు ెసిడెస్సీకి 
చేరారు. చిట్టచివరకు నవంబరులో సర్ కొలిన్ కౌంప్ 
వెల్, ఇంగ్లీషు వాళ ను అక్కడినుండి సురక్షితంగా 

తరలించాడు. సిక్కు సిపాయిలు ఇంగీ గీ షువాళ్ళకు 

సహాయపడారు, 

లక్కోలో విప్లవ సిపాయీలకు నాయకత్వం వహిం 

చింది మౌల్వీ అహ్మదుల్తా, హజరత్ వీగంలు, లార్త్ 

కొనింగ్ సెతం విషవ సిపాయిలను ఇలా (పశంసించక 

తప్పలేదు, * పట్టణం లోపల, వెలుపల పతి అంగుళం 

కోసం సిపాయిలు పోరాడారు, వారు తమ వీరోచిత 

కృత్యాలకు గర్వపడవచ్చు-” 

ఇక్కడే అత్యంత కూరుడై న జనరల్ నీల్, 

భారతీయ సిపాయిలతో జరిగిన యుద్దంలో మరణిం 

చాడు. ఢిల్లీ లోని [బిటిష సేనలకు సహాయంగా 

కలకతా నుంచి వెళ్ళిన జనరల్ నీల్ తోవలో 

వారణాసి, అలహాబాద్ లలో కన్పడ్డ సిపాయీలను, 

పట్టణ పజలను అతి (కూరంగా చితవధ చేసిన 

రోత్తనుడితడే. జనరల్ కాంప్బెల్ 45 వేల నెన్యాన్ని 
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సమకూర్చుకొని తుది డాడి జరిపాడు. లక్నో పట్టి 
ణంలో ఆనాడున్న జనమంతా దాదొపు 2 లక్షలమంది 

కౌంప్ బెల్ సైన్యాన్ని 'పతిఘటించారు. . వారికి మంచి 

ఆయుధాలు లేవు. నెలరోజులకు పెగా (ప్రతిఘటన 

జరిగిన తర్వాత 1858 మార్చి! 19న లక్నో ఇంగ్లీషు 

సేనల వశమయింది. నేపాల్ రాజు, అతని గూర్జో 

నెనికులు కాంప్బెల్ కు సహాయపడ్డారు, తర్వాక 

కెండు వారాలపాటు (బిటిషమ సేనలు పట్టణాన్ని విచ్చల 

విడిగా దోచుకున్నాయి. హత్యాకాండ కొనసాగించాయి. 

లక్షో పతనానంత్రరం బిటి ష్వాళ్ళపై చెదురు 

మదురుగా గెరిల్లా వద్దతిలో దాడులు సాగించారు. 

1858 మార్చిలో జనీరల్ కాని.గ్, అయోధ్య 

తాలూకాదార్ల వ పైటను వశపరచుకొంటామని (పక 

టించాడు. ెవారంతేచరకూ తటస్టంగానే వున్నారు. 

ఈ (పకటనతో తమ ఎసేట్లను రక్షించుకోడానికి 
సిద్దపడి, (_బిటిష్వాళ్ళ పై 'తిరగబడ్డారు. బెరై లీల్రోని 

బహిదూర్ ఖాన్తో కలిశారు. బై లీని మే నెలలో 

కాంప్బెల్ పట్టుకొన్నాక, సిపాయిదళాలు కొన్ని 

నానాసాహెబ్తోపాటు నేపాల్ వెళ్ళిపో యాయి. 
అహమ్మదుల్లాతో పాటు మరికొన్ని దళాలు, అయో 

ధ్యకు _ తిరిగి వచ్చాయి. అహమ్మ దుల్లాను ఒక 

(దోహి, నరికి వేశాడు. 

రన్సీలక్ష్మిబాయి 

యూసీ, బుందేల్ ఖండ్లో ఒక చిన్న సంస్థానం. 

దీన్ని ఈస్టిండియా కం పెనీ “రాజ్య” సాయికి 

పెంచింది పేపాయి విష్ణవానికి ముందు, గంగాధరరావు 

యూనీీకి అధిపతిగా “వున్నాడు. ఇక౩ని భార్యయే 

మహారాణీ లక్ష్మీబాయి. ఆమె అసలు పేరు మణీకర్షి ర్ం 

పెళ్ళిసమయంలో అ త్రవారి కుటుంది దేవత డే షే 

లక్షీబాయిగా మార్చారట. ఆమెకొక బిడ్డ కలిగి చని 

పోయాడు. 1858 నవంబరులో గంగాధరరావు చని 

పోయాడు. చనిపోయేముందు, ఆనందరావు అనే ఒక 
కుురవాల్లీ, దత్తత చేసుకొన్నాడు. దామోదరరావు 

అని పేర్ పెట్టారు. (విటిష్ (ప్రభుత్యం తన భార్యా 

బిడ్డల్ని సంరక్షించాలని కోరుతూ గంగాధరరావు 

వీలునామా రాశాడు. యూనీ స్వతర్శతరాజ్యం కౌదనీ, 

మొదట పీష్యాలదనీ, తర్వాత (బిటిష్ వాళ్ళదనీ 

వాదిస్తూ, డల్తెసే 1854 మార్చి 2న విటిష్ ఇండి 

యాలో ఫాన్సీ రాజ్యాన్ని కలిపివేసుకున్నాడు, 
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రూన్సీరాణికి 60 వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇసా 
మన్నారు ఇంగ్లీమవాళ్ళు. నగరంలో వుండవచ్చు 
నన్నారు. ఆమె (బతికి వున్నంతకాలం (బిటిష్ 
కోర్టుల పరిధినుఎడి ఆమెను మినహాయిసామన్నారు. 
పరివారం వుంచుకోవచ్చు నన్నారు. దత్తత కూడా చెల్లుతుందట-=కాని ఎంతవరకి? గద్దై ఎక్కనుఅనేంత్ర 
వరకు. కుటుంబ ఖజానాావ్య క్గత ఆస్తులకు మాత్రమే 
ద తళ కుమారుడు వారనుడట. 
"యూన్సీనుహారాణి ఎనో ఎ నిజ్జ ప్తలు చేసింది. తన 

తరఫున వాదించడానికి వకీళ్ళను ఇంగ్లండుకు పంపింది. 
అన్నీ విఫలమయ్యాయి, రూనీీని కలుపుకొన్నాక 
ఇంగ్లీ వాళ్ళు యిచ్చిన పెన్షన్ను మొదట యూన్న్సీ 
లక్ష్మీబాయి నిరాకరించింది. ఐనా గత్యంతరంలేక, గంగాధరరావు చ్రేసిన్స అస్పులు తీర్చవలసివచ్చి 
అంగీకరించింది. 

అసలే ఈ సంఘటనత్తో కుమిలిపోతున్న రూస్సీ 
రాణిని ఇంగ్లీ షువాళ్ళు రెచ్చగొట్టారు. ఆమె పెన్షన్ 
కోత పెట్టారు. ఆమెనేగాక హిందువులను కూడా 
పుది క్రపరచిన సంఘటన అది. లక్షీ బాయి (దాహ్మణ 
వంళానికి చెందిన రాణి. (దబాహ్మణ రాజుల పాలనలో 
యాన్నీలో గోవధ నిషేధించబడింది. _బిటిష్వాళ్ళు 
దీన్ని ఖాతరు చేయకుండా గోవధను అనుమతించారు. 

కొడుకు యజ్ఞోపవీత ఉత్సవానికి అప్సు అడిగిన 
లక్షీ బాయిని, మైనారిటీ తీరిన తర్వాత అతడు తిరిగ 
ఆ అప్పు తీర్చుగలడో లేదో అని నలురు హామీ 
ఇవ్వాలని ఇంగ్లీ మ వాళ్ళ అడిగారు. 

“యూనీరా౭ ఉత్తమ (పవ ర్రనగలది. రూనీ ఎలో 
(ప్రతివారూ ఆమెను. గౌరవిసాడ” అని మేజర్ 
మాల్యమ్ వంటివాడు (పళంసేంచిన లక్ష్మీబాయి 
హృదయంలో ఇంగ్లీ షువాళ్ళు ద్వేషానలం రగు 
ల్కాల్చారు. 

ఇంతేగాదు. రయూన్సీ సైన్యాల స్థానే ఇ ంగ్లీ షు 
_నిన్యాలను పెట్టారు. కోట విడిచి రాణీ, రాజమహల్ రో 
నివసించవలసి వచ్చింది. రయూస్సీలోని మర ఫరంగుల్ని ఇంగ్లీ మవాళ్ళు నాశనం చేశారు. ఇలా రెండేళ్ళ గడిచి 
పోయింది. 185? లో గురుభక్షి అనే హవల్దార్ నాయ 
కత్వాన తిరగబిడ్డారు. ఇంగ్లిషు అధికారులు కోటలో 
దాక్కున్నారు. తమను రక్షించవలసిందిగా వారు పెట్టు కొన్నమొర, రాణి చెవుల పడలేదు. కోట విపవ సిపా 

_ యిల వశమయింది, కొంతముది బిటిష్ వారిని చంపి 
వేశారు. ఈ హత్యాకాండ కో ఆమెకు సంబంధం: 
లేదు. ఈ వి ష యా న్ని ఒక లేఖలో మార్జి నొదొరే 
అంగీకరించాడు. 

యాన్సీలో ఇం గ్లీము పాలన అంతమె మహారాణి 
పాలన (ప్రారంభమయింది. (పజలను అదుపులో 
వుంచింది. ఐనా (విటీష్ వా ళు, రూనస్బీలో జరిగిన 
హత్యాకాండను లక్షీ శ్రైబాయికి అంటగట్టారు. బొంబాయి 
నుండి సర్ హూ రోజ కొంత సైన్యంతో రయూన్సీప్రై 
1858 మార్చి 28 న దాడి సాగించాడు. మొదట 
హత్యాకాండతో తనకు సంబంధంలేదని రోజ్ను 
ఒప్పించడానికి మహారాణీ _(పయత్నం చేసింది. కాని 
ఆ (ప్రయక$క్నం. విఫలం అయ్యాక తానే సెనాధిపత్యం 
వహించి దుర్గ రక్షణకు నడుంకట్టింది. యూసీ చుట్టు 
సట్ర అంతా వీడు చేసింది. (బిటిష్ సేనలకు సరం 
జామా దొరక్కుండా చేసింది. ఇందూర్, గ్వాలియర్" 
ధాజుల పుణ్యమా అని వాళ్ళికి సరంజాచూ లభించింది. 

“పుట్టిన తర్వాత చావు ఎలాగూ తప్పదు. టిటిష్ 
జెండా ఈ చుట్టు పక్కల కనపడ కూడదు. విజయం 
సాధించండి. లేదా వీరమరణం చెందండి “అని యాస్సీ, తన సెనికుల్ని ఉత్సాహరపరచింది. 

రూన్సీ కోట సంరక్ష ఇకు భీకరయువం సాగించినా 
లాభం లేకపోయింది. రూన్స్ కోట ఇంగీ మ వాళ్ళ వశమయ్యాక, పురుష వేషంతో, ఎనిమిదేళ్ళ్ కొడుకును 
నడుముకి కట్టుకొని, ఇంగ్లీ షువాళ్ళ కళ్లుగప్పి గుర్రంపై 
కాల్చీకి బయలుదేరింది. 13 మెచ్చు ఏకధాటిని (ప్రయా 
ణం చేసింది. కాల్చీకి యూసీ మహారాణిని చేర్చిన ఆ 
గురం కుప్పకూలి పోయింది. 

_హ్య్యూరోజ్ సైన్యంతో తలపడి, అతని మతి 
పో గొట్టింది మహారాణి, విష్ణవ సైన్యాలకు చిక్కిన 
గ్వాలియర్ పై రోజ్ తిరిగి దాడి సాగించాడు, గ్వాలి యర్కు అపుడు రావుసాహెబ్ర్ (నానా సాహెబ్ (పతి 
నిధి రాజ్యాధిపతి. తాంతియాతో పే ,నిన్యాధక్షుడు. రోజ్కు సహాయంగా బిగేడియర్ స్మిత్, రూన్సీ 
మహారాణీ పై దాడికి నాయకత్వం వహించాడు. కొద్ది 
మంది ఆశ్వికదళం తో అతన్ని వెనక్కి. తరిమిందిం మళ్ళీ స్మిత్ దాడిచేశాడు. గ్వాలియర్ కోట శ(తువృల వశమయింది. స్వాతం (త్య సమరంలో అసమాన 
శౌర్యం ప్రదర్శిస్తూ, శ(తుసంహోరం చేస్తూ, మహారాణి 



నం/గాతు భరి [త్ర 

యూసీ రాణిబాయి 1858 జూన్ 17న వీరమరణం 
చెందింది. ' 

నలుదిక్కులా శత్రువులు చుట్టుముట్టారు. ఆమెను 
అంటి పెట్టుకుని వున్న ముందర బాయూ, కాళీబాయీ, 
కొద్దిమంది సిపాయిలూ మాతం వున్నారు. శతు వుల్ని 
చీల్చుకొని విప్తవ "సేనళ్ని కలవాలని రయూన్సీలక్ష్మీ 
బాయ (సయత్నం. శతుసంహోరం చేస్తూనే వుంది. 

ఒక . తుపాకి గుండు ముందరబాయిని దూనుకు 
పోయింది. గుండు పేల్చిన తెలసిపాయిని ఒక్క. 
వేటుతో లక్షీ బాయి నరికి వేసింది. ఒక కాలవను దాట 
డానికి గురాన్ని అదలించింది. ఒక్క గెంతుతో 
బయటపడవచ్చు. కొని గాయపడ్డ గురం కదలలేదు. 
ఇంగ్లీషు రౌతులు వచ్చేశారు. ఒక తుపాకి గుండు తగి 
శీంది. శిరస్సు కుడిచెంప తెగిపోయింది. కుడికన్ను 
తెగిపోయింది. ఐనా గురంమీదనే వుంది. ఇంతలో 
గుండెమీద మరోదెబ్బ. స్పృహతప్పి పడిపోతూనే 
మరో శతు సైనికుని బలికొంది. తర్వాత కింద పడి 
పోయింది. ఆ వీరనారి శరీరం శతువుల చేతికి చిక్క 
కుండా, ఆమె అనుచరులు అగ్ని సంస్కారం చేశారు. 
రూనీ రాణిని కొందరు టిటిష్ చర్మితకారులు 
చాంద్ వీవీకో పోల్చారు. కవచం ఖడం ధరించి, 
అక్చరు సేనలతో రణరంగంలోకి దూకిసీ వీరవనిత 
చోంద్ బీవీ. “శ తువక్షంలోకలా మంచి మగవాడు”గా 
కూడా ఆమెను అభివరించారు. ఆమె వీరగాధలు 
పల్లెల జానపద గీతాలలో నేటికీ పాడుతూనే వున్నారు 
అని చరిత్రకారులు రాస్తున్నారు. 

వా జొ * 

రాణీ లక్ష్మీబాయి. చరి తలాగానే చెప్పుకోదగిన 
మరో పీ5నారి హజరత్ మహాల్ వీగమ్, అయోధ్య 
నవాబు దజెద్ అలీషా భార్య. ఈ నవాబును బ్రిటిష్ 
వాళ్ళు గడ్డి దింపారు. మహారాణి లక్షీబాయిలాగానే 
ఆమె (విటిష్వాళ్ళ పై తిరగబడింది, _ఫెజాబాద్కు 
చెందిన మౌల్యీ అహమ్మదుల్లా,. నానాసాహెబ్, 
తాంతియాతోపీలతోపాటు విపవ నాయకులలో శేరి 
పోయింది. లక్నో నగర సంరక్షణలో బ్రిటిష్ సెనికు 
లకు వ్యతిరేకంగా స్వయంగా పాల్గొంది. లక్నో పడి 
పోయాక అహ్మదుల్లా సేనలతో కలసి షాజన్ పూర్ 
యుదంలో పాలొంది. వికోరియారాణి 1858 నవంబరు 
1 న ఈస్టిండియా కంచేనీ పరిపాలన రద్దుచేస్తూ, 

4 ల్ 

లండన్లోని (బిటిష్ (ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి భారత 
దేశాన్ని తీసుకొంటూ చేసిన (పకటనను ఈమె సవాలు 
చేసింది. ఆ (ప్రకటనకు జవాబుగా మరో (పకటన 
చేసింది. ఆ (ప్రకటనలో భారతదేశ సుస్టానాలకు 
కంపెనీవాబ చేసిన (ద్రోహాన్ని దుయక్టివట్టింది. 
యుద్దంలో శత్రువులు నలుమూలలా చుటుముటినపుడు 
నేపొల్కు తప్పించుకుపోయింది. నేసార్లోనిపర్యత 
_శేణులలో దిహుశా ఆమె మరణించి వుంటుంది. 
ఉ తర్మపదేళ్ జానపదగేయాలలో, పాటలతో ఆమె 
ఇంకా జీవించేవృంది. 

శ 2 %* 

1857 విప్లవంలో [బిటిష్ సెన్యాలతో తలపడి 
వేలాదిమంది నేళకొరిగారు. విచారణచేసి కొందర్న్నీ, 
చేయకుండా కొందర్నీ దాదాపు పదివేలమందిని ఊరి 
కంబాలకు, ఫీరంగి అగ్ని వర్దానికీ గు౦చేశారు, . నవా 
బులేకొదు, సాధారణ ముస్టిము రైతులూ వున్నారు. 
హొందువులూ ముసిములూ ఏకమె పోరాడారు. 'బిటిష్ 
పాలనకు పూర్వం భారత'దేశీలో హిందూముస్టిం 
సమస్య అంటూ లేదని, జాతీయ కాంగగెస్ నాయకుడు 
అబ్దుల్ కలాం అజాద్ నిర్దారణకు వచ్చాడం పే, 
అందులో అతిశయో క్రిలేదు. అందుకనే 1857 విష్ణవ 
కాలంలో (ప్రత్యేకించి హిందూముస్తిం ఐక్యత అంటూ 
పబోధించనవసరం లేకపోయింది. హిందూ ముస్లి ౦ 
రాజులు, సేనానులు ఇంగీషు కంపెనీ పేనలతో 
ఐక్యంగా పోరాడాయి. ఈ సందర్భంలో బి డబ్ల్యు. 
ఫారెన్లు అనే సిపాయి, తిరుగుబాటు చరిత్రకారుడు 
రాసిన వాక్యాలు గమనార్హం. 

“చరి త్రకారునికి, పరిపాలనాధికారికి కూడా భారత 
దేశ తిరుగుబాటు అందజేసిన అనేక గుణపాఠాలలో 
(ద్రాహ్మణుడు _ శూదుడూ మహమ్మదియుడూ =. 
పాందువూ మనక వ్యతి రేకంగా ఐక్య మైనటి విప్రవం 
సాధ్యమె, అనేదితస్ప అత్యంత ముఖ్యమైన హెచ్చ 
రిక మరొకటిలేదు. ” 

ఘోర దురంతాలు 
1857 స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ కాలులో అనేక 

దురంతాలు జరిగాయి. (బ్రిటిష్ రచయితలు సాధార 
ణంగా భారతీయ సిపాయీల, వారి నాయకుల దురం 
తాల గురించి గోరంతలను కొండంత చేసూ వచ్చారు: 
ఢిల్లీ, కొన్నూూర్, లక్నోలలో యూరోపియన్ ప్రీలి, 
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పిల్లల హత్యాకాండ సమర్థనీయం కానిమాట నిజమే. 
కానూరు ఘటనలకు నానాసాహెబ్ బాధ్యుడు 
కౌడనేది సువిదితమే. ఐతే అలాబాద్ మండలంలో 
(బిటిష్వాళ్ళ చేసిన హత్యాకాండకు (పతీకారంగానే 
ఇది జరిగిందన్నది స్పష్టమే, కౌన్బూర్ ఘటనలకు 
పూర్వమే నీల్'సేనాని ఎన్నో ఘోర కృత్యాలు 
చేశాడు... మ్మదాసు నుంచి కలక తామీదుగా కాశీలో 
అడుగు పెట్టిన నీల్ సేనాని, దారిపోయిన వాళ్ళనల్లా 
చంపించాడు. త్రుపాకులతో కౌల్చించాడు. కతులతో 
నరికించాడు. ఊరికంబాలక వేలాడతీయించాడు. ఊరి 
కంబాలు చాలకపో శే చెట్లు కొమ్మల్నే ఉరికంజాలుగా 
మార్చాడు. మనుషుల్ని త గలబెట్టించాడు. _(గామాలకి 
(గామాల్నే నిప్పంటించి భస్మీపటలం చేశాడు. కాశి 
తర్వాత అల్లాబాద్ లో చేసిన అతని ఘోరకృత్యాలను 
ఇంగ్లీషు చర్మితకారులే వరించడ్రానికి సిగుపడ్రారు. ఈ “౧ 

౬ 
a దురాగతాల్ని ఖగ డించిన లార్డ్ కానింగ్ను “దయాళువు 

కౌనింగ్” అంటూ తోటి యూరోపియను హేళన 
చేశారు. ఒకసారి ఈ దురాగతాలను స (పకటించ 
వలసినదిగా కొందరు ఒ తిడి చేసినపుడు అతడిలా 
అన్నాడు. ౨ 

“అలా చేయను. ఎన్ని బూతులెనా తింటాను. 
కౌని (ప్రపంచం ముంచు నా దేశాన్ని భయానకంగా. 
అవమానపరచే, ఆ పని మాకం చేయలేను,” 

= స్రీలు, పురుషులు చాలురు చివరికి చంటిపాపలు 
కూడా నీల్ హత్యాకాండకు గురి అయ్యారు. భారత. 
దేశం- అంతటా విపవ కారులు హత్రమార్చిన ఇంగిషు. వాళ్ళకం'పే ఒక్క అల్హాదాదులో నే నీల్ చంపిన పార 
తీయుల సంఖ్య ఎక్కువ. అల్లాబాద్ లో భార 
తీయుడు వేలాడుతున్న శవంలేని చెట్టంటూ ఒకటి 
కూడా లేదు. ముసి ౦లను (బతికుండగానే పంది 
తోలుతో కుట్టారు. పంది మాంసం వాళ్ళ నోళ్ళలో 
కుక్కారు. హిందువుల 

కుక్కా రు. గౌయనడ్రిన్ర ఖెదీలను దితికుండగానే 

నోళ్ళలో గోమాంసం 

ఖారత న్నా తం (తో 

కాల్చి వేశారు. ఇలాంటి వాళ్ళా నాగరీకులు? ఇలాంటి 

సా_మాజ్య దేశమా నాగరీక దేశం? 

ఢిలీ లో బహదూర్ షాను బంధించిన హడ్సన్ 
అతని కం" ఘనుడు. బహదూర్ షాను తన చేతులతో 
చంపాలని హడన్ కోరిక. పె అధికారులు 
బహదూర్ షాను విచారించాలని నిర యించారు. అందుచే 
అతని దరాహం తీరలేదు. కానిఇంత్రలో ఒకగూఢ చారి 
బహదూర్షా ఇద్దరు కొడుకులూ, ఒక మనవడూ 
లొంగిపోలేదని హుమాయూన్ సమాధిలోదాక్కొన్నా 
రనీ చెప్పాడు. వందమంది గురప్ప రొతులతో 
హడ్సన్ బయలుదేరి వాళ్ళను బంధించాడు, రహ 
స్యంగా ఢిల్లీ బయట ఒక మెలు దూరం తీనుకెళ్ళి 
వాళ్ళను వివస్తులను చేసి తుపాకిత్రో మట్టు పెట్టాడు. 
వాళ్ళ తలలను నరికాడు. మీర్జాముఘల్, ఆబూబకర్, 
ఖర్ సులాన ను ఆవిధంగా చంపి వారి తలలను నరికి. 
ఒక పళ్ళెంలో పెట్టి, దానిపై రూమాలు కప్పాడు. 
“ఈస్టిండియా కంపెనీ మీకు ఇవ్వకుండా ఆపివేసిన 
నజరానా ఇదిగో” అంటూ ముందు పెటాడు. రుమాలు 
తొలగించాడు. బహదూర్షా వృద్దుడే. పిరికివాడే. 
కౌని ఆఖరి ఘడియలలో అతనికి జరిగిన ఈ ఘారావ- 
మానం అతనిలో పౌరుషాగ్నిని _పజ్వలింపచేసింది.. 
అతడిలా సమాధానమిచ్చాడు, “భగవంతుడికి ధన్య - 
వాదాలు తైమూరు వంశ సంతానం ఉజ్వలమైన 
మొహాలతో తండి దగ్గరకు ఇలాగే వచ్చేవాళ్ళు.” 

హడ్చన్ను ఒక ఇంగ్లీషు చరి తకొరుడు, ఇలా 
వర్శించాడు. “మానవుని బాధ అతనిలో ఎట్టి ఆ వేదనా 
రెకె తించదు. రకపాతం అతనిలో ఏ మా(తం 
నొప్పి కల్తి ౦చదు. పాణం తీయడంవల్ల అతనికి 
మానసిక బాధ ఏమి వృండదు.... (అతని ఆనందం) ' 
ఓడిపోయి పరారి అయే వారిని నరకడం, పరాజితుల 
ఆస్తులు కొలగొటడం” ఎన్నో యుగాలముందు . 
అంటే ఏ మధ్య యుగాలలోనో అతడు పుట్టి వుండా 
ల్పిందని కూడా ఈ రచయితే సూచించాడు. 



నం/గౌమ బోతీ [లో 

బహదూర్షా ఆ తర్వాత రంగూన్లో చని 
పోయాడు. హడ్సన్ చంపిన వాళ్ళుగాక బహదూర్ 
షాకు మరో కొడుకు ఫిరోజ్షా వీర సెనికుడు. 
భారతదేశం నుండి తప్పించుకొని నమక. వెళ్ళాడు. 
అక్కడ బిచ్చగాడుగా జీవితం వెళ్ళబుచ్చడంకొందరు 
చూశారు. మరో కొడుకు ఫుద్దిన్ (బ్రిటిష్ అధికారి 
ఇంట్లో నౌకరుగా కుదిరాడు. అతనిపై నిఘా వుంచ 
డం కోసం నౌకరయ్యాడని కధనం. ఈ విషయం. 

తెలిసి అతన్ని తుపాకితో కాల్చిగా కాలుపోయింది, 

కుంటివాడయ్యాడు, చనిపోయాడని వదలివేశారు కాని 
ఢిల్లీలో ఇంగ్లీమ వాళ్ళకు అజ్ఞాతంగా ఫకీరుగా తిరి 

గౌడు. (ప్రజలు మాతం గొరవిసూనే వుండేవారు. 

మొగల్ రాచవంశీకులలో ఒక్కడు “టిక్కా 

(బండిని) నడుపుకుంటుండగ్భా కానాట్ _పభువు కౌరు 

కిందపడి చనిపోయౌడని చెబుతారు. అలా అంత 

రించింది మొగలు సొమాజ్యం, రాచరికమూను. 

1858 నవంజరు 1 నవికోరియా రాణి పకటనకతో 

ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలన రద్చు చేయబడింది. ఈ 
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మేరకు పార్ల మెంటులో చట్టం ప్యాసయింది. 1814 
జనవరి 1 నుండి ఆ చట్టం అమలులోకి వచ్చింది.. 

టిటిష్ చక్రవర్తులే నేరుగా భారతదేశ పరిపాలకు 
లయ్యారు. వికో రియా రాణి కొనింగ్ ను మొదటి 

వెసొయిగా, గవర్నర్ జనరల్గా నియమించింది. 

1857 విప్లవం ఓడిపోవడానికి కారణం భారత దేశ 
వ్యాప్తంగా ఏకీకృత నాయకత్వం లేదు, అలాగే ఐక్య. 

'సెనిక వ్యూహంలేదు, (బిటిష్ ఆయుధాల ఆధిక్యత 

మరో కౌరణం. దక్షిణాదిన నిజాం. పంజాబులోని 

ప్యూడల్ రాజులు, (బిటిష్ వాళ్ళు సృష్టించిన నూతన. 

ప్యూడలు వర్గం దోహంచేసి (టైటిష. వాళ్ళను బిల. 

పరిచాయి, ఏది ఏమైనా భారత దేశ స్వాతంత్య సమ 

రంలో 1857 మహోజ్వల ' ఘట్టం. జవహర్లాల్... 

న్నెహూ “డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా”లో చెప్పినట్లు- 
“తిరుగుబాటు (పత్యక్షంగా దేశంలోని కొన్ని (ప్రాంతా 

లకే వ్యాపించినప్పటికీ, అది యావతీ భారతదేశాన్ని. 

ముఖ్యంగా (బిటిషు పాలనను కదలించి వేసింది” . 



కాంటగెవ్ పుట్టుక, పేరుగుదల 
1685 డిసెందిరు 28 న బొంబాయిలోని గోకుల్ 

దాస్ తేజ్ పాల్ సంస్కృత కళాశాలలో *భ్రారత 
జాతీయ కాం[గెస్” ఏర్పడింది. ఇండియన్ నేషనల్ 
యూనియన్ [పధాన కార్యదర్శి “అలాన్ ఆక్సోవియన్ 
షచ్యామ్ ఈ సంస్థ స్థాపనకు చొరవ తీసుకున్నాడు. 
సమావేశాన్ని మెట్టమొదట పూనాలో (కిస్కస్లో జర 
పాలని ఇండియన్ నేషనల్ యూనియన్ భావించింది. 
పూనాలో కలరా చెలరేగడంతో ఆ (పయత్నం విర 
మించారు. బొంబాయిలో జరిగిన సమావేశంలో 
ఇండియన్ నేషనల్ యూనియన్ అనే “పీరు చాలా 
మందికి రుచించలేదు. భారత జాతీయ కౌంగగెస్ 
(ఇండియన్ నేషనల్ కాం్యగెస్) గాపేరు మార్చారు. 
తర్వాత తర్వాత. దాన్నికాం(గెనుగా జనవాహుళ్యం 
పిలుస్తూ వచ్చింది. 

హ్యూమ్ మొదటి ఉపన్యాసకుడు. ఆయన బెనర్జీని 
అధ్యక్షునిగా _పతిపాదించాడు. డబ్ల్యు స. బెనరీ 
బారిస్టర్. వాళ్చాత్యుల భావాలను బీర్డి 
కలకితా నివాసి. మొదటి కౌం_గెస్ మహాసభకు, బెనర్జీ అధ్యక్షత వహించాడు. సూ గమ్ ప్రతిపాదనను 
యస్. నుబహ్మణ్య అయ్యర్, కటి, తెలాంగ్ 
గారు, బలపరుచుతూ (ప్రసంగించారు. 
"ఈ కౌం(గెసికు మదాసను రాష్ట్ర్రం నుండి హాజరై న 

వాళ్ళలో పి. రంగయ్యనాయుడు, పే. ఆనందాచార్యులు 
వున్నారు. వీరు 1884 లో ఎర్పడిన మ(।దాను మహా 
జన సభకు అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు. వీరుగాక బరం 
పురం. మచిలీపట్టణం, కడప, దిళ్ళారి, అనంతపురం 
మొదలైన పట్టణాల నుండి (పత్రినిధులు మొదటి 
కౌంటగెస్కు హాజరయ్యారు. 

హూమ్ వ్యవసాయశాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేసి రాజీనామా పెట్టి 1882 లో ర్మిమరయ్యాడు. కాంగెస్ సంస్థాపకు లలొ ముఖ్యునిగా, భారత దేళ మి(తునిగా 
హూూమ్ని వర్ణించటం అనేకుల రాతలలొ కనబడు తుంది. భారతదేశ మిత్రుడనని 1083 మార్చి 1న 
కొలకతా యూనివర్శిటీ పట్టభ్యదులకు రాసిన లేఖలో 
హ్యూమ్ స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు కనీసం యా ఖె మంది నిస్వార్థవరులై న, నై తక దైర్యంగల. ఆత్మ నిగహం కల్షిన. జాతీయ "సేవాభావ తత్పరులై చురు 
కుగా పనిచేసేవారు కౌవాలని ఈ లేఖలో హ్యూమ్ కోరాడు. 

౧ జ 
ంచుకొన్న వాడు. 

“మీస్వీయ వ్యవహార నిర్వహణమందు ఎక్కువ 
ధాగము సంపాదించుకొనుటకు, మీరు. గట్టిగా పోరాడ 
లేని యడల, మీ స్పేహతులమైన వేమందరమయూ 
త పృృచోనీతతి” అని అన్నాడు. 

దొ. వభబ్బాభిగారి కొం(గెన్ బరి [తో 
హూమ్ కాం్యగెస్ నిర్మాణంలో (ప్రధాన పాత్ర 

వహించినమాట నిజమే. హ్యూమ్ వున్నా లేకపోయినా 
ఆనాటి పరిస్థితులలో జాతీయ సంస ఏర్పడక తప్పదు. థి = హ్యూమ్ (సభుత్వోద్యోగంలో ఉన్నపుడు పోలీసుల 
రహస్య ని వేడికల్ని చదవడానికి అతనికి అవకాశం 
కలి ౦ది. పజలలొ వ్యాపించిన అసంతృప్తి, (బిటిష్ 
వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా రహస్య కుట సంఘాలను. 
సాపించి వ్యాపింసచే సే (సయత్నాలు ఆయన కంట 
పడాయి, 

“హ్యూమ్ను “భారతీయ కాం(గెస్ పితో గా 
వర్ణిస్తూ అతని జీవిత చరిత్ర రాసిన సర్ విలియం 
వెడ్డర్ బరన్ ఆనాటి పరిస్థితిని ఇలా వరి ంచాడు. “దుర 
దృష్టకరమైన ఈ అఖివృద్ధినిరోధక చర్యలు, రష్యన్ 
పద్దతులతో కూడిన పోలీసు నిర్బంధకాండ కలిసి, 
లార్డ్ లిట్టన్ (వై సాయి ఆధిపత్యంలో భారత దేశంలో 
విప్లవం (బదలవడం దాదాపు సమీపించింది. సరిగా 
తగు సమయీంలో, హూ [మ్. అతని భారతీయ సలహా 
దారులు జోక్యం చేసుకోవడం అవసరమనే _పేరణ 
పొందారు. 

హూమ్ కార్యకలాపాలకు ఆనాటి వై(సాయి లార్డ్ 
డ (ఫిన్ ఆశీస్సు లున్నాయి. ఐతే కాంగెస్, సాంఘిక 
సమస్యలకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని డ(ఫిన్ 
సూచించాడు, 

సాంఘిక సమస్యల నుండి రాజకీయ విషయాల 
పుకు కాం(గస్ను మళ్ళించాలని డ ఫిన్, హూ్యూమ్కు 
చించినట్లు ఇటీవలి వరకు చరి, తకారులు అభిప్రాయ డుతూ వచ్చారు 1808 లో ఒక పు సకానికి రాసిన 

పీఠికలో డబ్బు. సి. బెనర్జీ పొరపాటున. చెప్పిన 
విషయం దినికాధారమనీ, డ(ఫిన్' (పయివేటు పతాలను 
పరిశీలించగా అందుకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయనీ 
ఇటీవలి పరిశోధకు అంటున్నారు. 

(బిటిష్ గవర్నర్ల ఆధ్వర్యాన భారత రాజకీయ 
(సముఖులు (కనుబద్ధంగా సమావేశమవుతూ ఉండాలని 
హ్యూమ్ సూచించాడు, ఆలాంటి సమా వేశం ద్వారా 

re 
రని 
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ఏర్పడే సంస్థ కోర్కెల వేదికగా ఉండాలని ఆయన 
అభిప్రాయం" భారతదేశానికి స్వరాజ్యం తేవడంకాదు 
ఇలా ఏర్చడే సంస్థ లక్ష్యం భారతదేశంలో వ్యక్త 
మవుతున్న అసంతృ ప్రి విషవరూపం ధరించకుండా 
నిరపాయకరమైన మార్గం | సేఫ్టీ వాల్వ్) ద్వారా వెళ్ళ 
గక్కుకోడానిక్ వేదిక మాత్రమే. డాక్షరు భోగరాజు 
పట్టాభి సీతారామయ్య గారు గచించిన “కౌంగెస్ చరి 
తి లో ఇలా రాశారు. 

“ పజలలో పొంగి పొరలిపోతున్న ఈ వి స్తవ 

తరంగముల కొక్క అవథిని సృష్షింపవలయునని 

హ్యూమ్ తలచెను.” 

వై సాయి డ(ఫిన్, జాతీయ సంస్తకు గనర్నర్లు 
కాకుండా అనధికారులు అధ్యక్షులుగా. ఉండాలని సలహా 

ఇచ్చాడు అలా అయినప్పుడే భారతీయులు ఎక్కువ 

స్వేచ్చగా మాట్లాడ గలరని అన్నాడు. ఈ సూచన 

లను భారతీయ పముఖులముందు హూ మి 

వుంచాడు, అందుకు వారంగికరించారు. దీనివెనుక 

డ ఫిన్ (ప్రచృన్నహ స్తం వున్నదని వారికి తెలియదు. 
పెగా, (ప్రభుత్వ సహకారంతో భారత దేశాభివృద్ధికి 

కృషి చేయవచ్చునని తలచే \విటిష్ (పభుత్వ వధే 

యులు ఈ కాం(గెస్కు హాజరైన వారిలో కొంద 

రున్నారు. కౌం(గొస్ అధ్యక్షుడు బెనర్జీ వుపన్యాసం 
మ. 

కూడా ఇదే తెలియచేస్తుం డిం 

“యూరప్లో వున్న (పభుత్వాల అభి పాయాలకు 

అనుగుణంగా. (భారత దేశం కూడా) పరిపాలింపబడా 

లనే తను కో రకూ (బిటిష్ ష్ (పభుత్వం పట్ల 

సంపూర్ణ విదేయత కూ వైరుధ్యం ఏమీలేదు.” అని 

అన్నాడు (ప్రభుత్వ పునాదిని వి స్మృతం చేయాలనీ, 

(పభుత్యంలో (పజలకు న్యాయమైన తగిన హాక్కృ_ 

ఇవ్వాలనీ భారత _వజలు కోరుతున్నారని ఆయన 

ఆన్నాడు. మొట్ట మొదటి కౌం_గసి ముగింప సంద 

ర్భంగా విక్షోరియా మహారాణికి అభినందనలు తెలియ 

జేస్తూ హ్యూమ్ చేసిన [ప్రసంగం తీరు చాలా ఏవ 

గింప్ప కలి స్తుంది. మొదటి కాంటగెస్ అధికార నివేది 

కలో అతని (ప్రసంగం అచ్చుపడింది. “విక్టోరియా 

రాణి కౌలిబూటు లేసు తాళ్ళు ఊడ దీయడానికీ కూడా 
అనర్హుడను” అని హూ మి దాసాను దాసునిగా తనను 

వర్షీ ంచుకొన్నాడు. ఐతే ఆనాటి కౌం గెస్, మధ్య తర 

గతి మేధావులకు వేదిక అయిం౦ ది, బెంగాల్, 
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బొంబాయి, మద్రాసు, పంజాబులలోని మధ్య తరగతి 
వర్గాల ఐక్యసంఘటనగా తమ రాజకీయ అభి పాయా 
లను రూపొందించుకొనే _పయోగళాలగా అవకాశం 
కల్గించింది. 

"1907 వరకు హ్యూమ్ కొం్టగెస్ కార్యదర్శిగా 

వున్నాడు. ఒకో సారి తానొక్కడే ఆపదవి నిర్వహిం 
చాడు. మరికొన్ని సార్లు భారతీయులతో కలిసి ఆసదవి 
సీర్వహించాడు, కొం(గెస్ అధ్యక్షపదవిని (బ్రిటిష్ 
వాస కూడా అధిష్టించారు. 1888 లో జారి యూల్ 
అనే ఆంగ్రేయడు. అధ్యక్షుడు. 1894 లో (బిటిష్ 
పార్త మెంటు సభ్యుడైన ఐరిష్ జాతీయుడు ఆల్ (ఫెడ్ 
వెట్ అధ్యక్షుడు, ఐ. సి. యస్ ఉదో ్ రగిగావుండి రిల 
రయిన సర్ హెనీ కాటన్ 1904లో అధ్య క్షతవహిం 
చాడు. బొంబాయి (పభుత్వ కార్యదర్శిగా పనిచేసిన 

సర్ విలియం వెడ్డర్ బరన్ 1010లో అధ్యక్షుడయాడు. 
డ ఫిన్, హూ మీల ఉద్దశాలే మైనా, వారాశించినట్లు 
గానే కాం(గెస్ వుండిపో లేదు. రాజ్యాంగ సంస్క-ర 

ణల ద్వారా, పరిపాలనా పద్దతులలో మార్పులదా్యరా 
భారతదేశ సంక్షేమాన్ని సాధించడమే, (పధమ దశలో 
కౌం_గెస్ నిర్వాహకుల లక్ష్యం. ఏమైనా హ్యూమ్, 
వెడ్డర్ బరన్లు, గాంధిజీ (పశ౦స ల ను అందుకో 

గలీగారు. 

- కాం(గను పుట్టుక తర్వాత, దాదాపు మొదటి 

ఇరవై సంవత్సారాలు విజ్ఞప్తులు, తీర్మానాలతో కూడిన 
మితవాద రాజకీయాలే ప్రాధాన్యత వహించాయి. ఐశే 
ఈ మితవాద నాయకులలో చాలామంది ఛాందసులు 
కాదు, మూఢ విశ్వాసాలను సమర్థించేవారూ కౌదు. 

ఆధునిక పాశ్చాత్య దృక థం కలహిరు. 

దాదాభాయి నౌరోజీ, ఫిరోజిషా మెహకా, గోపాల 

కృష్ణ గోఖలే, బదురుద్దీన్ త్యాబ్రి మొదలై న వారంతా 

గొప్పేవారే. ఐతే, సౌరి దృష్టిలో పజానీకం ఒక 

రాజకీయ శ కిగాదు. వారు (ప్రజా నాయకులు కారు. 

వీరి దృష్టిలో భారత దేశపు వెనుకబడ్డతనమే తము 
శతృవుగాని (బిటిషు పరిపాలన తమ శతృవుకాదు. 

(పభుత్వ్వానికి విజ్ఞ ప్తలతోను, తీర్మానాలతోను 

వ్యవహరించినా, వీరు అభివృద్ది నిరోధకులూ, విదేశ 
పభుత్వ సాధనాలు గా ఉపయోగపడిన జాతీయ 

వ్యతి రేక శ క్రులని అర్థంకాదు. అపుడే త లెత్తుతుస్న 

శె శవ దశలోని భారతీ పారి శామిక వర్గానికే (ప్రేతి 
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నిధులు. ఆనాటికి కార్మికవర్గం యింకా గోచీ పెట్టుకో 
లేదు. దానికి నిజమైన నిర్మాణం లేదు. తమను 
పీడించిన విటిమవాళ్ళ ప్రై చేతికి దొరికిన మొరటు 
ఆయుధాలతో పోరాడి! ఓడిపోయి, అలసిన స్దితిలో 
వున్నారు ఆ ర్ర తులు, జాతీయతా ఖావం గాఢం గావీరిలో 
యింకా నాటుక్రో లేదు. విద్యావంకులె న భారతీయులు, 
తామొక్క- రే _బిటిషు వాళ్ళకో పోరాడలేరు పోరాడాలనే 
ఉద్దేశం కూడా ఆ దశలో లేదు. 
“అందుచేతనే కౌం|గెను మొదటి యిరవై ఏళ్ళలో 

చేసిన తీర్మానాలలో (పేధా నాంశం శాసన సభలతో, 
శాసనసభా నిర్మాణంలో భారతీయులకు భాగం ఉండాలి. 
భారత సరి _చశమలకు _పోత్సాహం, రక్షణ ఉండాలి. 

ఐతే ఈ లక్ష్య సాధనకు “పోరాటంిఅనేది అప్పటి 
కింకా కౌం_గెను ఎజెండాలో లేమ, 

అంత్ర మాతాన కాంగెను పుట్టుక రో వలెనే 
యో యిరవై ఏళ్ళా సబ ఎగా పెంనని ఆ అర్థంకాదు, 
కాం_గెసు “సమావేశాలకు ఆనాటికొనాటికి (ప్రతినిధుల 
సంఖ్య పెరగడమే యిందుకు నిదర్శనం. కౌం_గెనసు 
తీర్మానాలను దేశం నలుమూలలా చర్చించడం కూడా 
గమనించదగిన అంశం. 

“(పథమములో విద్యాధికుల కొకకాలక్షేపషముగాను, 
తమాషాగాను నడచిన కాం(గెసు వెంటనే భారతజాతి 
కాశ్రయస్థానమైనది. వారి మహోద్య మాలకు కేంద 
స్థలమెనది* వారి వాంఛా వాహినులకు సంగమ కత 
మేనేది”__కాంగ్రను చర్నితకొరుడు డాక్టర్ పట్టాభి 
మాటలలో. 

కార్యగెసు నిర్మాణానికి హూ మను పురికొలిన 
లార్డు డ ఫినే దానిని భారత జనాభాలో “అత్యంత 
స్వల్పమైన. మెనారిటీకి ప్రాతినిధ్యం వహించిన 
సంస్థగా శేలికపరచాలని చూళాడుం మరికొన్ని సంవ 
తరాలకు | పభుత్వ వర్గాలలో అది " “మిదోహ కౌర్య 
కలాపాల ఫ్యాక్టరీ” గా చర్చించబడుతూ వచ్చింది. 

పాత నాయకత్వాని్ని, పాత పద్దతులను వదలి 
1005 లో కొంగను నూతన రాజకీయ శ కుల ఆవి 
ర్భావానికి కారణమైంది. కర్ణన్ (ప్రభువు. కర. 
త్వ మూ, వంగ విభజనా యిందుకు నాంది పలికాయి. 

తొలిదశ 
కౌంగెసు [పాథమిక దశలో జాతీయవాదుల పె 

మిశ్రవాద రొజకీయాల (ప్రాబల్యం వుండేది, తమ డే 

ఫొరత స్వాతంత్ర 

వ్య వహారాలను తాము చక్కదిద్దుకోగల మనీ 
పాశ్చాత్య ఆదర్శాలను ఆధారం చేసుకుని స్వపరి. 
పాలన లక్ష్యానికి చేరేగలమనీ వారు భావిస్తూ వుండే 
వారు. రాజ్యాంగబద్దమెన ఆందోళనశే పరిమికమైనం. 
దున తొలి జాతీయవాదులకు మితవాదమలని పేరు. 
వచ్చింది. (పతి సంవత్సరం కాం(గైను మహానభలతో 
వీరు దేశ రాజకీయ, ఆర్థిక, పరిపాలనా సమస్యల్ని 
చర్చించేవారు. పీటిని గురించి (పజలలో (పచారం 
చేసి వజలలో చైతన్యల తేవాలనీ, (సజాభీ 
(పాయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలిసే నటట్లు చేయాలనీ 
సంకల్పించారు. శాసనసభలను (లెజిసే -సేట్వ్ కౌని నల్సు)' 
సంస్కరించి వి సృృత పరచాలనీ, న్యాయ వ్యవస్థను 
పరిపాలన యం(తాంగం నుండి విడదియారినీ,. 
(వ్రత నద్యోగాలలో భారతీయులకు ఎక్కువ భాగం 
యివ్వాలనీ, పోలీసు శాఖను సంస్కరించాలనీ, పరి 
పొలనా వ్యయం తగ్గించాలనే, చిటన్కు తరలించుకు 
పోయే ధనాన్ని తగ్గి ౦చా లనీ, భూమి పన్ను 
భారాన్ని తగ్గించాలనీ '_ వీరు చర్చించిన కొన్ని 
అంశాలు. దక్షిణాఫి9కా, మలయా, మారిషస్, ఫిజీ, 
వెస్టిండిస్, (విటిమ గుయానా మొదలగు (విటిషవలస 
వలలో స్థిరపడిన భారతీయుల సంక్షేమం కోరుతూ 
కాం(గెసు మహాసభలలో 'తీర్మానించేవారు. సభలు 
జరిపి 1898 తర్వాత గాందీ [మోహన్ దాస్ కరం 
చంద్ గాంధీ] మానవ హక్కు ల'కె సాగించిన పోరా 
టాన్ని బలపరచారు. ఈ విషయాలపై ఉపన్యసించి 
తీర్మానించేవారు. పత్రికలలో (పభుత్వ విధానాలను. 
విమర్శించేవారు. (పభుత్యానికి గక తగా తయారు 
చేసిన నిజ్ఞ ప పులు, నివేదికలు పంపేవారు" ట్ భార. 
తీయుల కర అ గురించి తెలియజేసే 

భారతదేశం క కౌం(_గను సంస్ధ ఏర్పడిన తర్వాత 
భారత వ వ్యవహాఠాలలో సహాయపడటానికి (బిటన్లో - 
“భారతీయ కమిటీ” _ ఏర్పడింది. దాని తరపున | 
“ఇండియా” అనే పత్రిక నిర్వహించబడింది." *,. 

(బిటిష్ (ప్రజాభిప్రాయాన్ని భారతీయులకు. అను '' 
క లంగా మార్చాలనీ, (టిటిష్ (పభుత్వ వె ఖరిని 
మార్చగల పలుకుబడిని తాము సంపాదించాలనీ ఈ. 
తొలి జాతీయవాదులు (ప్రయత్నం చేవారు. 'టిటిష్ " 
నాక న్యా య ౦ క నా (ిటిష్ రాజ కీయ." 
పద్ద తుల పై నా వీరికి విశ్వాసం వుండేది. ' 



సనం (గాము భరి [లో 

కమేపీ రాజ్యాంగపద్దతులద్వారా స్వపరిపాలనసాధించ 
గలమని వీరి విశ్వాసం. అప్పటికి అమలులోవున్న 
లెజి" నెటివ్ కౌన్సిల్ను వి _స్త్రతపరచి, సంస్కరించా 
లని వీరు కోరుతూ వచ్చారు. 

1861 ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆక్టు_ పకారం వె వె(సాయి 

లెజి సెటివ్ కౌన్సిల్ కు అదనంగా" ఆర్లురు అధికార 

సభ్యులను నామినేట్ చేయడానికి (పభుత్వం వీలు 
కొల్లి ంచింది. ఈ నామినేట్ చేయబడిన వాళ్ళలో చాలా 
మందిని జ్యాగ తగా ఎంపికచేసి మరీ నామినేట్ చేసే 
వారు. సాధారణంగా వీళ్ళ జమీందార్లు, పెద్ద పెద్ద 

వ్యాపారస్తుల వుండేవారు. (పభుత్వం "ఏమం పి దానికే 

తాన తందానా అనేవారు. ఉదాహరణకు 1888లో ఉప్పు 

పన్ను హెచ్చింపును ఏరు బలపర్చారు. 1688=8ి4లలో 

స్టానికస్వపరిపాలనా చట్టాలు చేసింది (పభుత్వం. 

చట్టాల ద్యారా సై స్థానిక సంస్తలు (గ్రామాల్లోను, పట్టణా 

ల్లోను ఏర్పడ్డాయి. జిల్లా సమీతులు కూడా ఏర్పడ్డాయి. 

1892 ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆక్టు _పకారం పరోక్షంగా 

ఎన్నుకొనే అధికారమంటూ ఒక చట్టం తెచ్చారు.నిజా 

నికి స్తానిక సంస్టలుగాని తదితర నియోజకవర్లాలుగాని 

శాసన సభ్యుల "పిర్లను సూచించవచ్చు. ఈల పేర్లను 

(తో సిపచ్చే అధికోరం (ప్రభుత్వానికి వుంది. దానినే 

ఎన్నిక అనేవారు. ఇది కాంగెస్ కోరిన శాసన సభతో 

ఎన్నిక (ప్రాతిపదిక స్మూశ్రాన్ని అనుసరించిలేదు. 
కౌన్సిల్ అధికారాలను వి: :సృతపరచాలనీ, బడ్జెటును 

చర్చించే అధికారం, దై నందిన : పరిపాలన గు ర ంచి 

(పళ్నించి విమర్శించే 4 హకు్క ఉండాలనీ కోరారు. 

1892 చట్టంలో బడ్జెటు పె (ప్రసంగించే అధికారం 

సభ్యులకు కలిగింది- కోని వారు ఓటు చేయ వీలులేదు. 

1892 ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆక్టు వట్టి బూటకం అని 

(గ్రహించారు ఆనాటి కాం గెసునాయకులు, కొన్నిశ్ళలో 

ఎన్నుకోబడిన అనధికార మెజారిటీ వుండాలనీ, 

(పభుత్వ ఖజానా పె అనధికార భారతీయుల కం(టోల్ 

వు౦ండా లనీ వారు కోరారు. (పొతిని ధ్యం లేకుండా 

పన్నులు విధించరాదన్నారు. కఠినమైన పదజాలం ఉప 

యోగించకపోయినా, నిగ్రహంతో విమర్శించేవారు. 
ఉదాహరణకు 1 802 కౌన్సిల్స్ ఆక్టును 1899 లో 
కాం(గెస్ అధ్యక్షుడైన ర మెష్చం(ద్రదత్తు విమర్శించిన 

విధానం ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చనుంది. 
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రమే ష్చం(దదత్తు ఇలా విమర్శించారు. “$80 

జిల్లాలు కలిగి, మూడుకోట్ల జనాభా కల్సిన రొష్టా9ినికి 

లెజి సెటివ్ కౌన్సిల్లో కసీసం $0 మంది ఎన్నికైన 
సభ్యులుండవచ్చు.” దీని అర్ధం ఆలా లేవనోగదా | 

ఆనాటి కాంగెస్ నాయకుల (ప్రయత్నాల ఫలి 

తంగా, ప్రభుత్య ఖజానా వినియోగం గురించి, విచా 
రించడానికి “వెల్చీ కమిషన్' ను నియళించింది 

(పభుత్వం- కేవలం రాజ్యాంగపరమైన సంస్కరణల 

కోసం మితవాదులు పట్టుబడుతూవుంయే, కాం, గెస్లో 

తలెత్తుతూ వచ్చిన అతివాద నాయకత్వం వారిని విమ 

ర్శిస్తూ వచ్చింది. చిలికి చితికి ఈ తగాదా సూరత్లో 
1907 లో చీలికకు దారితీసింది. అతివామల్ని, మిత 

వాదులు బహిష్కరించారు. 1916 లో వీరిని తిరిగి 

కాం్యగెస్లో చేర్చుకొన్నారు మాంకేగ్యూ-చ మర్చ్ఫర్త్ 
రిపోర్లు 1918 లొ |పచురింపబడగా. దానికి వ్యతిశే 

కంగా. కౌం(గెస్ తీర్మానించింది. మితవాదులు, 

కాం గెస్ అభ్మ్నిపాయంతో భేదించి తామే కాంగెస్ 
నుండి వె దొలగ, “ఇండియన్ లిబరల్ ఫెడరేషన్ 

స్థాపించారు. ఒకనాడు అతివాదులను బహిష్కరించిన 

మితవాదులు తామే కాంగెస్ నుండి బయటికి 
పోయారు. 

అతివాదుటు 

ఎవరీ అతివాదులు * నేడు [పచారంలో వున్న 

అరంలో ఈ అతివాదులు నిజంగా అతివాదులు కాకపో 

వచ్చు. ఆనాటి ముుదుకరం కొం్గగెస్ నాయకులకం కే 

వీరే అతివాదులు. ఎవరువీరు? టటిష్ వాళ్ళను సమర 

నీల ఉద్యనూలద్వారా ఎదురోో-వాలనడం వల్లనే వీరికి 
అతివాదులని పేరు వచ్చింది. వీరు (పచారంచే పీన జాతీ 

యకలో మతసంబంధమైన పచారం లేకపోలేదు. 

"హె దవులు, భారతీయ సంస్కృతి, పాొందూమతం,' 

ఆర్యుల వారసత్వం. ఇలాంటి భావనలతో. భారత 

దేశాన్ని చూడసాగారు. ఉదాహరణకు బాలగంగాధర, 

తిలక్ శివాజీ, గణపతి ఉత వాఅను (పేరేపించాడు. 

ఇవి [పధానంగా (బిటిష్వ్యతి రేక పచారానికి దోహదం: 

చేసినా, ఇవి ఇతర మతాల వారిలో కొంత అనుమానా' 

లకు దారితీశాయి. దీని భావం తిలక్ హీందూమకో 

న్మాది అని కాదు. చెగా ఆయన హీందూ ముసి ఐక్య 

తకు కృషి చేశాడు. 



లొఖి 

లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ 
అతివాదులలో బాలగంగాధరతిలక్ అ త్య ర త్ర (సముఖుడు. తిలక్ 1866 తో జని్మాంచాడు. బొంబాయి యూనివర్శిటీలో పట్టభద్రుడయ్యాడు. యావజ్జీవితం దేశసేవకు అంకిత చేశాడు. మొదట అగార్కర్, రనడే, దాదాభాయి నొరోజీ జే పేభావితుడెన తిలక్ దేశీయులలో ఆత్మ సైర్యాన్ని బలపరచే అనేక్ర సంస్థలు 

నెలకొల్పాడు, షా 

గోవధవ్యతి రేక సంఘాలు, అవొడాలు, (వ్యాయామ కేంద్రాలు) లాకీక్షబ్బులు నెలకొల్పాడు. గణపత్రి, శివాజీ ఉత్సవాలను నిర్వహించాడు. ఆయన సాపించిన “కేసరి” అనే మరాక్టి పత్రిక, “మరాఠాి అనే ఇంగ్లీషు ప తిక, జాశీయోద్యమ (ప్రచారానికి మొనగాళ్ళుగా నిలిచాయి. పిరికితనం వద్దనీ, న్వార్ధత్యాగులై వుండా లనీ, స్వాభిమానం, ఆక్కవిశ్వాసం కలి వుండాలనీ (ప్రబోధించాడు. వంగవిభజన తర్వాత “పదే వస్తు బహిష్కరణ, స్వదేశీ ఉద్యమం, _ జ్రాత్రీయ్స విద్య, స్వరాజ్యం అనే వాటిపై నొక్కి చెప్పాడు. భారత దేశ మిల్లుబట్టల పె వెసాయి ఎల్టిన్ ఎశై ఎజ్ పన్ను విధించినపుడు స్వదేశీ నినాదం ఇచ్చాడు. 1897 లో రాజదోహ నేరం, క్రింద తిలకొను అరెస్టుచేసి 18 నెలల కఠినశిక్ష విధించారు. కోరులో ఆయన (ప్రవర్తించిన తీరు, క్షమాపణ చెప్పడానికి నిరాకరించడం, ఆయన ఛె ర్యసాహసాలు, జాతీయోద్యమం పై తీవ పభావం కలి ంచాయి. 1908 లో రాజ దోహకర వ్యాసాలు రాశాడని అరెస్టుచేసి, ఆనాడు భారతదేశంతో భాగమైన బిర్మాలోని మాండలేకి (ప్రవాసం పంపారు. ఈ అరెస్టుకు నిరసనగానే బొంబాయి కార్మికవర్గం మొట్టమొదటి సారిగా రాజకీయస మ్మె చేసింది. ఈ సమ్మెను గురించే లెనినొమహోశయుడు విప్తవ (పాముఖ్య 
కీ రించాడు. జై లునుంచి విడుదలె వచ్చాక 1916 త్రో తిలక్ “ప్ర శ రూల్ లీగ్గ ను _పారంభించాడు. 1916 లక్ష కౌంగెస్లో “స్వరాజ్యం 
హక్కు.” అని గరించాడు ఆ మాటలు (పసిద జ 

2 నినొదంగా మారిపోయాయి. 

తనను అవమాన పరచుతూ రాసిన టిటిష్ జర్నలిసు వాలెంజన్ చిరోల్ ప కేసు పెట్టి, ఇంగ్లం ' యు వ రజా డులో న్యాయశా స్త్రపరంగా పోరాటం సాగించాడు. 

నా జన్మ 

భారత నాంతోం [లో 

ఆ కేసులో గెలవలేదు తిలక్. కారణం అప్పటి _బిటిష్ వాళ్ళ తీర్చు, న్యాయశాసా9ిన్ని అనుసరించి 
గాక రాజకీయ దురుద్దెశ్యంతో కూడివుండట మే. తిలక్ 
పండితుడు జె లులో “గికారహన్యం” రాశాడు. వర్షాభావం వలకానీ, కరువు కాటకాల వల్రగానీ, కీబకాలకు గురె కొనీ పంటల పండకపోతే, "భూమి సన్ను చెల్లించవద్దని మహారాష్ట్రలోని రై త్రులకు మొట్ట 
మొదట సలవో ఇచ్చిన వారిలో లోకమాన్య తిలక్ అగ్రగణ్యుడు. 1924 ఆగస్టులో తిలక్ అస 
మీంచాడు. 

నిజానికి మితవాదులు వ విషయాలో మిత 
వాదులు అతివాదులు ఏ విషయాలో అతీవాదులు శ పాశ్చాత్య సంస్కృతిలోని మంచిని గహించి, మన దేశంలోని దురాచారాలను తొలగించాలని కృషి చేసినంత వరకూ ఈ మిత్రవాచులు నిజంగా అభ్యుదయ వాదులే. కౌని సమరశీల జాతీయ వాదులెన  అతివాదులకు 
శాస్త్రీయ దృక్సధంలేని కారణంగా వారికి గతం, గత సాం[పదాయం. గత ఆచారాలు, సంస్థలూ తలచుకొని 
ఉ కేజి తుల యే్యవారు. “ఆర్య సంబంధమైనదం తా అధికమనీ, ఆధునిక పాశ్చాత్య సంస్కృతిలోని విష యాలన్నీ తక్క్కువనీ అనిపించింది. ఈ మేరకు వీరు సాంఘికంగా మితవాదు లనవచ్చు. 

కరన్ “ఘనకార్యాలు? 
కరన్ 188 లో వెసాయిగా, గవర్నరు జన రల్ గో భారతదేశానికి వచ్చాడు. భారత దేశాన్ని కేందంగా చేసుకుని త్రమ సామాజ్యాన్ని (బిటిష్ వాళ్ళు బాగా వి సరింపచేసుకుని మంచి. ఉన్నత నాయిలోవున్న రోజులవి. కరన్ ముమ్మూూ రులా 2 

సా మాజ్యవాది. రాచరిక ఉద్యోగులలో ఉండే సరం కుశత్వం, దర్పం, అహంకారం అన్నీ అతడిలో పెన వేసుకొన్నాయి. (_బిటిష్ జాతి భారతీయులకన్నా గొప్పదని నమ్మెవాడు. భారత దేశాన్ని తమ గుప్పి ట్లోనే, అట్ట పెట్టుకోవాలి. లేకపో శ్రే (టిటిష్ సా_మాజ్యం మూడోంకం రాజ్యమవుతుందని అతని భయం. 
కాం_గెస్సట్ల కర్ణన్ వైఖరి 1900 సంవత్సరం లోనే వెల్లడయింది. “కాం గన్ కూలిపో డానికి సిదంగావుంది. నేను భారతదేశంలో వృండగా అది శారితియుతంగా చనిపోయేందుకు సాయవడటు అన్నిటికన్నా నా పెద్ద కోర్కె” అని అన్నాడు. 



నం (గాదు బోరి [కో 

సిపాయి విప్పవకాలంరో (ట్రిటిష్వాణ యూనివ 

ర్నిటీలను నెలకొల్పారు. మళ్ళీ కొన్ని ఎలకొల్బ 

డానికి స సంసిద్ధ్దమయ్యారు. ఈ విద్యావిధాన ఆశయాలు 

మెకాలే మాటల్లో చెప్పాలంపే “ర క్రంలోను, రంగు 

లోను, భారగక్రీయులే అయినా అభిరుచిలో, అభి 

(పాయాలలో, నై తిక నూ శాలలో, మేధస్సులో 

ఇంగ్లీ మ వాళ్ళయివుం డే భారతీయుల తరగతిని 

తయారు చేయడం, వాళ్ళు తమకు ఊడిగంచదేసే 

గుమానాలుగా తయారవడం.” 

మొదట కె9 స్ట సవులు తమ  (పచారంకోసం 

ఇంగ్లీ మ విద్యను _పోత్ప్సహించారు. 

బిటిష్ (పభుత్వ విచేయులను సృష్టించడానికి 

ఇంగ్లీ మను (ప్రోత్సహించారు. కాని త్రీరా ఇంగ్లీషు 

విద్యోధికుల్లో కూడా రాజకీయ చె చైతన్యం వచ్చే 

సరికి కంగారు పడ్డారు. టిటిషి పాలకులు 

1904లో యూనివర్శిటీ సంస్కరణలు (పవేశ పెట్టారు. 

కర్ణన్ నియమించిన యూనివర్శిల కమిషన్, (బ్రిటిష్ 
వలస ఉద్యోగుల ౩ పె తనం కిందకు యూనివర్శిటీ 

కార్యకలాపాలన్నీ శం రిక మెండ్ చేసింది. 

సెకండ్ (గేడ్ కాలేజీలను, లా తరగతులను రదు 

చేయాలంది. ట్యూషన్ ఫీజు హెచ్చించాలని సిఫార్సు 

చేసింది. సెనేటర్ల సంఖ్యను, వారి పదవీ కాలాన్ని 

తగ్గించాలన్నది. మూనివర్శిటీకి అనుబంధించే కళా 

శాలల విషయంలో తీ; _వమెన నిర్బంధాలు సూచిం 

చింది. ఈ సంస్కరణ మూలంగా భారతీయులు 

ఉన్నత ఏద్యను అభ్యసించే అవకాశాలు, ఉద్యోగం 

పొందే అవకాశాలు తగ్గిటి పోయాయి. జీతాఖహెచి- బంపు 

ద్యారా వీదలు చదువుకొనే కానే అవకాశం, గుమాసా గిరి 

లాంటి ఉదో్యోగావకాళాలు సన్న గిల్లాయి. భారతెయు 

లకు న్యాయవాద వృత్తి తిలో (ప వేశిచ డానికి అడ్డంకి 

ఎర డింది. 

ఈ సంస్క. రణలను భారతీయుల అధి(పాయాలను 

తీసుకొని చేయలేదు. భారతీయ యూనివర్శిటీలకు 

వె స్చాన్సలరను నియమించే అధికారం _పభుతా్వ 
చ్ “ఇతి, 

నిది. కళాశాలలను యూనివర్శిటీలకు అను బంధించే 

ఆ తర్వాత 

హక్కు 1పభుత్వానిది. యూనివ ర్మిటీలలో ఇంగీషు 

బోధనా భాషగా వుండాలి. మితవాద కాం (సి 

లలి 

చారు. జాతియ విద్య వోధించాలనే ఉద్యమం పుంజు 

కొంది. 

స్థానిక స్వపరిపాలన అనే తొలి జాతీయవాదుల 
ధ్యేయాన్ని కర్ణ కరన్ ఖండించాడు. ప్మతికా స్వాతం 

_త్యాన్ని హరించాడు. 1919 లో పతికా స్వాతం 

(త్యాన్ని నిరోధించే చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. 

రొజ _దోవోనికి ఉద్దేశించిన సమావేశాలను నిరోధించే 

చట్టం 1011 సంవత్సరంలో అమలులోకి వచ్చింది. 

“ఇండియన్ అఫీషియల్ సీ(కెట్స్ (అమెండి 

మెంట్) ఆప్ట ద్వారా ప్రభుతోద్యోగులను (ప్రజల 

విమర్శ నుండే రక్షించడానికి [పయత్నించాడు. విదేశ 

యా(తలకు, దండయాత్రలకు భారతీయుల డబ్బును 

విపరీతంగా ఖర్చుపెట్టాడు. 

విక్టోరియా రాణి 190! జనవరి 22న చని 

పోయింది. ఆమె స్మారక భవనాన్ని (విక్టోరియా 

మెమోరియల్) కలకత్తాలో కర్ణన్ నిర్మించాడు. భార 

తీయులనుండి “విరాళాలు కూడా బాగానే వచ్చాయి. 

విక్టోరియా రాణీ పెద్దకొడుకు వేల్సు యువరాజు, 

ఏడవ ఎడ్వర్దురాజుగా "తర్వాత సింహాసనం ఎక్కాడు. 

శః పట్టాభి షక మహోత్సవాన్ని పురస్క_రించుకో ని 

ఢిల్లీలో పెద్ద 'దర్శ్భారు” తల పెట్టాడు. అప్పటికి 

దేశంలో కరువులు, అంటువ్యాధులు వ్యాపించి (ప్రజలు 

మలమల మాడి చస్తున్నారు. అందుచే 'దర్చారు” 

ఏలాసాొ లకు డబ్బు ఖర్చు పెట్రరాదని దేశంలో ఆందో 

శన బయలు దేరింది. కరువుల కారణంగా ఇచ్చిన 

వడ్డి పె మాృాాతం యో దర్బారు సంద 

ర్భంగా కొంత “రేమషన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. 

కర్ణన్ చేసిన “ఘనకార్యాల "తో మరొకటి కల 

కత్తా కారా ఎరెషన్లో భారతీయ కౌన్సిలర్ల సంఖ్యను 

తగ్నెంచి, వారు మెనారిటీగా అయేటట్లు చేశాడు. 28 

కౌన్సిలర్లు కారె రేషన్కు రాజీనామా. ఇచ్చారు. ఈ 

చట్టంచ్వారా కలకతాలో స్థానిక స్వపరిపాలన పూ ర్తిగా 

నాశనమెందని సుశేయ్యదసాధ బెనర్జీ ఖ౦డించాడు. ఈ 

విమర్శల ఆందోళన ఫలితంగా ఎన్నుకోబడిన సభ్యుల 

సంఖ్య ఐదింట నాలు పాళ్ళు వుండాలని చట్టాని్న సవ 

రించక తస ఎలేచు. 

అప్పుల పె ప 

కర్ణన్ అహంభావానికి మచ్చుతునక బెంగాల్ 

(ప్రముఖ ప్మతికా సంపాదకుడు మోతిలాల్ ఘోష్ 

పట అతడు (ప్రవ రించిన తీరు తైలియచేసుంది 
ne) pan) వాట 



SE 

ఘోష్, కర్టన్ను చూడటానికి వెళ్ళినప్పడు ఆయన్ని వేరే గదిలో కూర్చోబెటాడు కరన్ (పయి వేట్ 
సెక్రటరీ, వీరిద్దరి మధ్య (పళ్ళో త్తరాల చీటీలను, 
ఇద్దరికీ అతడు అందించేవాడు. (_బిటిష్వాళ్ళు మెచ్చి 
ఇచ్చిన విరుదులు కలవారు మా(తమే కరన్తో 

జ ముఖాముఖి మాట్లాడే అవకొశం వుంది. అంతేకాదు. 

దేశీయ స్మతికలను నిందించుతూ 1902 ఫ్ 
వరిలో కలకతా యూనివర్శిటీలో కర్ణన్ మాట్లాడాడు. 
దేశీయ స్మ తికలు నమ్మదగినవి కావనీ, అతిశయో కు 
లతో పూర్తిగా నిండివుంటాయనీ, (పభుత్వానికి దురు 
దేశాలు ఆపాదించుతాయనీ, పూరి దూషణలతో కూడి 
వుంటాయనీ నిందించాడు. పెగా 18805 త్రో ఇదే యూనివర్శిటీ. స్నాతకోపన్యాసంలో, పాళ్చాత్యులే 
అంచ (బిటనే, (వాచ్యువాసులకు అం'పే భారతదేశా 
నికి నిజం చెప్పడం నేర్చారనే ధోరణిలో మాటా డాడు. సత్యసంధత తమదగ్గర నుండే భారతీయుమై 
నేర్చుకొన్నారన్న ఈ మాటలు దేశమంతటా నిర 
సనకు దారి తీశాయి. తన వారపష త్రిక్ర_ “పస తికొను 
ఇంగ్లీషు దినష్మత్రిః గా మార్చి దాన్ని నడుపుతున్న 
మోతిలాల్ ఘోష్ కర్ణన్ ఎలాంటి “సత్య సంధుడో” 
చిట బయలు చేశాడు. కొరియా వెళ్ళినపుడు, కర్ణన్ 
ఎలా అబదాలాడింది అతని పు సకంనుండే ఉటంకిం చాడు. దీనిపై “పీకి ఇమ" ఆనే పత్రిక సత్యం పట్ల యీ మమకోరర' బహుశా ఆ తరవాతి చో తంలో కర్ణన్ అలవరచుకొని వుంటాడనీ, బహుశా 
అది యాంకీ (అమెరికా) గుణగణం అయివుంటుం 
దనీ ఆక్షేపించింది. (కర్ణన్ పెళ్ళాం అమెరికన్ 

. సంతతికి చెందిన వారి బిడ్డ) పౌరవుద్యోగాలలోఅత్యు 
న్నతపదవికి అర్హులు ఇంగ్లీషు వాళ్ళేకాని భారతీయులు 
కౌదని కర్ణన్ వాదన. ఈ జాత్యహంకారుని దృష్టిలో, 
“కొంతవరకు ఆనువంశికంగా, కొంతవరకు పెంపకం 
ద్యారా, కొంతవరకు విద్యాద్వారా, చిత్తవృ త్రిద్వారా నడవడిక పటిమ ద్వారా” ఇంగ్రీషు వాళ్ళే ఇందుకు 
అర్హ లట. ఈ గుణాలన్నీ ఇందుకు అవసరమట. 
“భారతదేశ పరిపాలన _బిటిష్ వాళ్ళది. అందుచేత 
మరో రకం పరిపాలన అసాధ్యం. ఈ పరిపాలన 
స్థాపించినవారు, వాధ్యత వహించేవారు నెలకొలిన 
(పమాణ౦లోనే, థోరణితోనే అది వుండాలి,” విక్షో 
రియా రాణ్ (పకటనలోని “సమానత్రిను (వసావించి 

జారోలత న్నొంతం(త్టా 

ఆ సాయికి భారతీయులు ఎదిగినప్పుడే సమా నత్వమని 
కర్ణన్ అన్నాడు. “*జాతిపరంగానో, ఆనువంశీకం గానో 
కొన్ని అర్హతలు వసాయి. అందుచేత, భారతీయులు 
ఇంగీషు జాతివాళ్ళు కాలేరు గనుక, (బిటిష్ వాళ్ళు 
భారతదేశాన్ని పరిపాలించి నన్నాళ్ళూ, ఇంగ్లీషు 
వాళ్ళతో మీకు నమానత లేదు పొమ్మన్నాడు కర్ణన్, 

బెంగాలీ ప్యత్రికలు తనను భారతదేశ శ(తువులలో 
కల్లా పరమ శృతువని రానున్నాయని, 1808లో తన 
పె అధికారులకు రాశాడు. తను చేసిన “ధని కార్యా 
లస్నీ (బిటిష్ పాలనను దృఢంగా పొత్తుకు నేట్లు చేయ 
డానికేననీ, భారత స్వాతంత్ర్య దినాన్ని. వాయిదా 
'వేయించడమే తన లక్ష్య మనీ కర్ణన్ రాశాడు. “నేను 
సొ మాజ్యవాదిని. భారతీయుల ఆశలపాలిట మృత్యువు 
సొ_యాజ్యవాదం” అని దీమాగా చెప్పుకున్నాడు 
కరన్. పచ్చి మాంసాహోరికూడా బొమికలు మెళ్ళో వేసుకుని తిరగడు. కాని కరన్ లాంటి పచ్చి 
సాయాజ్యవాది మాతం ఈ బావశ్తే. అందుళకే.సివిల్ 
అండ్ మిలిటరీ గజెట్ (లాహోర్) _ అనే ప్యతిక 
ఆనాటి (విటిష్ రాజనీతిని స్పషంగా ఈ [కింది మాట 
లలో చెప్పిందని. “మన స్త్రీల, పిలల, సా(మాజ్య 
పయోజనాలకోనం దేశాన్ని క తిబలంతో నిలబెట్టు 
కోవాలి. కత్తి అంచుపదును మొక్క పోకుండా 
చూడాలి. (ప్రాచ్య దేశీయుడు గౌరవించేదల్లా ఒక్క 
అధికారాన్నే” 

ఎంత దురహంకారం | 

వంగ విభజన 
కర్ణన్ చేసిన (పజా వ్యతిరేక చర్యలలో వంగ దేశ 

ఏభజన అతి తీవమెంది. భారతీయ (పయోజనాలకు 
అత్యంత్ర హానికర మైంది. ఆనాడు వంగవిభజన ద్వారా 
అతడు నాటిన విషవీజాల ఫలితాన్ని ఇస్పటికీ అనుభ విస్తూనేవున్నాం. 

వంగరాష్ట్రం పెద్దది కౌబిట్టి, పరిపాలనా సౌల భ్యం కోసం విభజించాలనే సూచన 1899 దశకంలోనే వచ్చింది. కాని (పజావ్యతిరేకత వల్ల (పభుత్వం ఆ ఉద్దేశాన్ని మానుకొంది. 1897తో సాధికారంగా ఆ సూచనను పభుత్వం తిరస్కరించింది. రాష్ట్ర సరి హద్దుల సమస్య "పేరిట 1902లో కర్టన్ తిరిగి ఈ పతిపాదనక (పాణం పోశాడు. 1008 సంవత్స 



నం (గోమ భతి [లో 

రానికల్లా ఒక పథకం తయారుచేశాడు. ఈ విషయం 

బయటికి పొక్కగా తీవ నిరసన తెలియజేశారు. 
. వంగ (పజలు. 

టి వరకూ బెంగాలీ [ప్రజలు ఒకటిగా నివ 

సున్న బెంగాలి రాష్ట్ర్రం కర్ణన్ పథకం (పకారం 

రు భాగాలవృతుందీ. 

బెంగాలులోని తూర్పుజిల్లాలెన ఢక్కా, రాజ్ షాహి, 

చిటగాంగ్ జిల్లాలు, అపాం కలిసి కొత్త రాష్ట్రం 

ఏర్పడుతుంది. ఇది “తూర్పు బెంగాల్ = అసం 

రాష్ట్ర్ర'మని పిలువబడుతుంది. దీని రాజధాని ఢక్కౌా, 
మిగతా బెంగాల్ లో ఒరిస్సా చేర్చబడుతుంది. దీనికి 

కలక త్రా రాజధానిగా వుంటుంది. ఇది బెంగాల్ రాష్ట్ర 

మని పిలువబడుతుంది. న 

దాదాపు రెండేళ్ల ఈ పథకానికి తీవ వ్యతిరేకత, 
ఆందోళన కొనసాగుతూ వచ్చింది. రెండువేలకు పెగా 

బహిరంగ సభలలో ఈ దుష్ట పథకాన్ని ఖండించారు. 

తూర్పు బెంగాల్కి చెందిన 70 వేల _పేజలు సంత 

కాలతో తమ వ్యతిరేకతను తెలియజేశారు, ఈ పథ 

కానికి రెండు (ప్రత్యామ్నాయాలను కౌయ్యగెస్ నాయ 

కులు సూచించారు. బెంగాల్ని ఒకే గవర్నర్ కింద 

వుంచండి. లేదా బెంగాలీ భాష మాట్లాడే (పజల్ని 

చీల్చకుండా ఈః రాష్ట్రంలోని హిందీ, ఒరియా భాషలు 

మాట్లాడే (పజల్ని కరుచేయండి. 

1904 ఫి(బవరి 18న ఢథక్కాలో (పసంగించినపుడు 

ఈ పథకాన్ని కర్ణన్. ఇంకొ వి స్తరింపచెశాడు. దిని 

_పకారం వెంగాల్ 15 జిలాల్ని వదులుకోవాలి. 7 

కోట్ల బెంగాలీ (పజల స సంఖ్య ఫ్ కోట్ల 40 లక్షలకు 

తరిగి పోతుంది. 

ఐతే (పభుత్వం అధికారయుతంగా 1905 జూలై 

వరకు ఏ _పకటనా చేయక మూగనోము సట్టింది- 

హఠాత్తుగా ఓ రోజున మాతం . 1805 అక్షి బరు 16 

నుండి విభజన అమలులోనికి వస్తుందనీ, "క త్త ర 

బెంగాల్లోని ఆరు జిల్లాలు కొత్త రాష్ట్రంలో చేరతా 

యని (పకటించింది. 

పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం అంటూ (బి టి ష్ 

(పభుత్వం తలపెట్టిన వంగ విభజన అసలు ఉద్దేశం 
జాతీ యోద్య మాన్ని అణచి చేయడానికే. “విభజించు 
పరిపాలించు” అన్న సూ[తంతో, బెంగాల్ లోని 

తిలొ 

హిందూ ముసి ౦ల మధ్య విభేదాలు సృష్టించి. తమ 

పబ్బం గడుపు కోవాలని (బిటిష్ వాళ్ళు తలిచారు. 

1904 ఫి్నిబవరిలో ఢక్కా-లో కర్ణన్ ఇచ్చిన డిస 

న్యాస న సారాంశం ఇది = “కొ త్త జిల్లాలతో కూడిన 

చః రాష్ట్రంలో ఢక్కా కేంద్రంగా వుంటుంది. బహుశా 

రాష్ట్ర ముఖ్యపట్టణం కౌవచ్చు.ముసి స్తీ ౦పజలది సంఖ్య 

రీత్యా ప్రై పె చేయి అవుతుంది. ముస్తింల సంస్కృతి 

ఇతరులకన్నా గొప్పది. అంచేత వారి వాణికి ఈ 
రాష్ట్రంలో మొగ్గువుంటుంది ముస్తిం రొజులు, వై సొ 

యిల కాలంలో లేని ఐక్యత ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది. 

మరొకరి కొలువులో వుంటే వారి స్థానిక ప్రయోజ 

నాలు నెర వేరవు. వ ర్రకం పెరగదు. ముస్టిం నాయకలు 

భయపడి ఈ అవకొళాలన్నీ త్యాగం చేయాలని 

సలహా ఇవ్వడం మంచిదేనా ? ఈ మంచి అవకా 

శాన్ని వదలుకొనే గుడ్డి వాళ్ళా ముసి ౦లు?” 

ఇంతకన్నా రెచ్చగొసై దుశ్చర్య ఏముఎటుంది ? 

తనపై అధికారులకు రాసిన రెండు లేఖల్లో కూడా 

కర్ణన్ అసలు వుద్దేశం నగ్నంగా బయటపడింది. 

“ బిటిష్ వాళ్ళను తరిమివేసిన తర్వాత బెంగాలీ 
వాడు, కలక తా (పభుత్వ గృహంల్ తిష్టవేయ చూస్తు 

న్నాడు. ఈ "కలను చెదరగొకై ఏ ఏ చర్యనై నా అతడు 
త్మీవంగా నిరసించుకునా డు. “ఇప్పుడు గనుక మనం 

బలహీనతతో లొంగిపోయామా, బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని 

చీల్చి, కుదించలేం. ఇస్పటికే ఈ కూర్పు భాగం 

బలంగావ్నంది. భవిష్యత్తులో మనతో "శే 

మూలంగా వుండే వంగ రాన్టా9న్న వీ 

భారత దేశంలోని ఈతూర్చు భాగాన్నిగట్టిపరచి, దృఢ 

పరచినవాళ్ళ మవుకాం.”._ఇది ఆ ఉత్తరాల సారాంశం. 

భారత (పభుత్వం హోం శాఖా కార్యదర్శి రి'సే 

1904 డిశంబరులో పంపిన అధికార నివేదికలో ఇలా 

అన్నాడు “బెంగాల్ కలిసివుంపే బలంగా వుంటుంది. 

విభజింపబడి తే అక్కడి ప్రజలు దాన్ని తలో మూలకూ 

లాగుతారు. ఇదీ కాంగెస్ నాయకులు అనుకొనేది. 

వారి భయాలు పూర్తిగా సరైనవే. ఆ భయాలే ఈ 
పథకంలో వున్న గొప్ప సుగుణాలు. ఈ పథకంలోని 

మన (ప్రధాన లక్ష్యం, మన పరిపాలనను ప్రతిఘటించే 

వారు ఒకే జట్టుగా ఉండకుండా చీల్చి. వాళ్ళను దిల 

హీన పరచడమే.” 



లోల 

కర్ణన్ తర్వాత వచ్చిన లార్డ్ మింటో కూడ వంగ 
విభజనే రాజకీయ కారణాలవల్ల “అవసిరం అన్నాడు : 
“దెంగా లీవాళ్ళు మేధావులు (పజాభి పాయాన్ని 
_పభావితంచే సే చిలిపితనం, శ క్త వారికుంది. అంచేత 
బెంగాల రాజకీయ ఆందోళన శ స్ కిని 
లంపే, వంగ విభజన అవసరం” 
ఆలోచనా ధోరణి, 

వంగ విభజన గురించిన (ప్రకటన 1905 జూలై 
20న వెలువడింది. 19015 అక ర్పర్రు 16న విభజన 
అమలుతోకి వస్తుందని (పభుత్వం _పకటించింది. 

బలహీన పరచా 

' ఇదీ మింటో 

బెంగాలీ (ప్రజలపై పె సామాజ్యవాద (ప్రభుత్వం 

విసరిన ఈ సవాలును ) వెంటనే జాతీయ నాయకులు డి 
కొన్నారు. కృష్ణకుమార్. మిత ఆ రోజుల్లో బెంగా 

లులో (పజాభిమానం చూరగొన్ననాయకుడు, *; సంజీ 
వని అనే తన పత్రికలో _ఫెంచివిప్రవ నినాద మైన 
“స్వాతం త్యం, సమానత, సౌహార్దం' తమ ఆశ 
యంగా (పకటించాడు. విదేశీవస్తువులను దబహిష్క 
రించాలని, స్వదెశీవస్తువు లను మాత్రమే వాడాలనీ 
అంటూ ఇలా (వకటించాడు__ “దేశమాత పేరిట, 
దేశం కోసం, ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురై నా, స్వదేశీ 
వస్తువులు లభ్య మైనప్పుడు, విదేశ వస్తువులను ఎన్న 
టిక్ కొనదోమని శపధం చేద్దాం.” 

కలకతాలోను, చుట్టుపక్కలా జరిగిన అనేక 
సభలలో ప్రదేశ వసారిలను తీసిపారేశారు. రవీందనాధ 
టాగూరు తన “వంగదర్శన్'లో బెంగాలీ ప్రజలు 

ఐక్యంగా వుండాలనీ, తమ స్వత స్పిద్దబలం పై ధార్ 
పడాలనీ, బెంగాలీల ఐక్యత పె సాగిన దాడీని తిప్పె 
కొట్లాలనీ, అందుకు కృత నిశ్నయంతో పనిచేయాలనీ 
విజ్ఞప్తి చేశాడు, “పభుత్వం మనల్ని విభజించడానికి 
నిశ్చయించు కొన్నది. కాని మన హృదయాలను 

విడదీయడం. ఎన్నడూ నె సాధ్యంకాదు. అక్తోబరు 16 న 
“రాఫీిలను కట్టుకుందాం. ఎందుకం"కే రాఫ్రీ” ఐక్యతకు 

చిహ్నం.” అని అన్నాడు. 

ఆగస్టు 7న కలకతా టౌను హోలులోను, చుట్టు 

కిక్కిరిసిన (బ్రహ్మాండమైన సభ. 

(పదర్శన జరిగాయి. ఈ సభలో (బిటిష్ వస్తు బహి 
బార. తీర్మానం ఆమోదించబడింది. "వెంగాల్ 
విభజన వ్యతి రేకోద్య మం మున్నెన్నడూ లేనంత 
సాయికి పెరిగింది. రవీంద్రనాధ టాగూర్ తదితర 

పక్కలా. జనం 

జొోరోల స్వాతోం (కీ ట్ర ధి 

కవుల దేశభ కుల గేయాలు ఉ(రూత లూగించాయి. 

విపిన్ చం(దపాల్ చిచ్చుల పిడుగుల్లాంటి ఉపన్యా 
సాలు (పజలను ఉ తేజ పరిచాయి. “ప్యత్రికలని౦డా 

ఇవే గితాలు, ఇవే ఉపన్యాసాలు 

ఇంగీషు వేషభాషలతో ఇదివరదాకా తిరిగిన 
పెద్దలు తమ ఖరీదై న విదేశ దుస్తులను వదలి 

చేశారు. ప్రీలు వంటఇళ్లు వదలి (ప్రదర్శనల్లో పాల్గొ 

న్నారు. విద్యార్థులు ఊ రేగింపులలో, పికెటీంగులలో 
పాల్గొన్నారు. అ నేక మంది విలానవస్తువులను 

విసర్జించారు. భూస్వాములు, పెద్ద పెద్ద వ ర్తకులు 

ఉన్నత వృత్తులలోపనిచే నే నవారు అంతా కః ఉద్యమ 
(పవాహంలోకి $ కొట్టుకు వచ్చారు. 

వంగ విభజనను, ముస్లింలను న్య్వాతం(త్య ఉద్య 

మం నుండి దూరం చేయాలనే దుష్ట సంకల్పంతో చేసి 
సప ఎటికీ, (ప్రముఖ ముస్తిం నాయకొలు విభజన వ్యతి 
క ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. బారిష్టర్ అబ్బుల్ 

నూర్, వ ర్రక (పముఖుడు గజ్నవి, (సముఖ (ప్రచార 
కుడు లియాకక్ హు సేన్ ల ా టి వారంతా ఇందులో 

చేరారు. కలక తా పరిసర (ప్రాంతాలలో అనేక నూతన 
సంఘాలు త లెతాయి “(గోతి _ సమితి “వందే 
మాతరం” “ననా నాతన సం పదాయి మొదలై న సంఘాల 
వలంటేర్లు ఇంటింటికీ వెళ్ళి దేశవాళీ ముతక వసా) 
లను అమ్మారు. 

కోకదినం 

1905 అకోబరు ;6ను బెంగాల్ అంతటా శోక 
దినంగా పాటించాలని నిర్ణయించారు. ఆ రోజున 
ఎవహ్శు త్రమ ఇళ్ళలో సాయ్యి రా జేయకూడదనీ, 
అందరూ ఆనాడు ఉపవాసం చేయాలనీ నిర్ణయించారు. 
తెలతెలవారు తుండగానే “వందేమాతరం? గానంచేసూ 
స్త్రీలూ పురుషులూ వీధుల వెంట త8గారు. కనపడ్డ 
(ప్రతివారూ పరస్పరం “రాఖీలను = పసుపు దారాలను 
చేతులకు కట్టారు. దిన్నే'రాఫీబంధన్' (రక్షాబంధనం) 
అని పిలచేవారు. సోదర భావానికి, సంఘీ భావానికి 

ఇది చిహ్నం. దేశభ డ్రీగేయాలను పాడుకొంటూ, 
వందేమాతరం నినాదాలిచ్చుకొ ౦టూ, కాళ్ళకు జోళ్లు 
లేకుండా నడు స్తూ వెళ్ళి గంగా స్నానాలుచేళారు, హిందు 
వులు ముస్తిములు పరస్పరం 'బెంగాలీలంతా ఒకరే” 

అనే భావం వ్యక్తీ కీకరించడ నికి రాఖీలను ఒకరికొకరు 



నం/గౌమ చోరీ [తో 
నా 

కట్టుకొన్నారు. హర్తాళ్ జరిగిందీ. ఈ సందర్భంగా 

పతే కంగా రవీంద్రుడు రచించిన “స్వదేశీ గేయాన్ని 
(పజలు పాడారు. [పజల ఆందోళనకు, ఆ_గహాోనికి 
(పతీకగా రవీంద్రుడు తదితరులూ రాసిన గేయాలు 

మాతృ దెశంపట్ల గాఢ_పేమను 

(పదర్శించా బు. బెంగాలీ (పజల సంఘీభావ బంధ 

నాన్ని ఎనరూ తెంచలేరు అనేదానికి చిహ్నంగా 

'రాఫీబంధన్” ఉండిపోయింది. వంగ విభజన రద్దు 

అయేదాకా (పతియేటా ఈ ఉత్సవం జరుగుతూనే 
వచ్చింది. 'రాఫీ బంధన్ పౌరమిి పండుగ ఆచారాన్ని 

ఈ విధంగా తమ వంగద్దేశ్ల సమైక్యతకు మరల్చి 
పాటించారు. (పతిఘటనోద్యకుంలో బాధలకు, త్యాగా 
లకు సంసిద్దమచ్యూరు. ర్) వేల మందికి పైగా 

పాల్గొన్న పెదసభ జరిగింది. 
ళ్) య 

1905 అక్ట్' బర్ 16 న, “అవిభ క్ర క బెంగాల్'కు 

చిహ్నంగా ట్ భవనానికి శంకుస్థాపన, ' బెంగాల్ నాయ 
కుడు ఆనందమో హర్'బోస్ చికాడు. దానికి “ఫెడ 

రేషన్ హాల్” అని పేరు పెట్టారు. _ఫెంచి విపవ 

కాలంలోని ఫెడరేషన్ ఉత్సవాలను దృష్టిలో పెట్లు 

కొని, ఆ విప్రవో తేజంతో బహుశా ఈ పేరు పెట్ట 

వుండవచ్చు. ఆ సభలో బెంగాల్ సమ్మగతను ఎట్టి 

పరిస్థితులలో నైనా కొపాడతామని శపధం చేశారు. 

సాయం(తం * పెద్ద (ప్రదర్శన జరిగింది. నేతపని నేర్చు 
డానికీ, చేనేత పరిశ్రమకు సాయపడటానికీ డబ్బిన్వ 
వలసినదిగా ఆ సభలో కోరగా, అప్పటికప్పుడు 50 

వేల రూపాయలు చందాలిచ్చారు. 

ఆనాటి బెంగాల్ నాయకులు, 

సాలు, సభలు (ప్రదర్శనలవ ల లాభం లేదనుకొన్నారు. 

సా్యమాజ్య వాదుల్ని దెబ్బతీసే కార్యాచరణకు సిద్దం 

కావాలనుకున్నారు. దానికి మార్గం స్వ దేశ ఉద్యమం, 

వి దేశీ వస్తుబహెఖా గార ఉద్యమం అని భావించారు. 

నిల్వాయి, 

వలం ఉపనా 

స్వదేశీ ఉద్యమం బలపడాలం పే విదేశవస్తు బహి 

ష్క_రణ జయ్మపదం కావాలి. అందుకనే ఈ 5 రెండు 

నినాదాలను ఇచ్చారు ఆనాటి నాయకులు, చరితలో 

ఇవి కొ త్తకాని మాట నిజమె. ఒకప్పుడు ఐరిష్ వారు, 

మరోసారి చె చే నావారు విదేశవస్తు బహిష్కరణ నినాదం 

ఇచ్చారు. అమె9కా తదును వేరుచేసే ఒడంబడికను 
చేసినందుకుగాను 1945 మె లో అమెరికా దిగుమతు 

లను చైనా నిషేధించింది. ఐతే పూర్వం భారత పరి 

ల్? 

(శమల అభివృద్దికి ఆర్థికపరమైన నినాదంగా “స్వ దేశీ 

నీ, ఇదివరలో కొందరు మహారాష్ట్ర, బెంగాల్ 

(పముఖులు (పచారం చేశారు, 1870 రో భోలానాద్ 

చంద |చ్రిటిష్ వాళ్ళపె ఒత్తి తిడి తెచ్చేందుకు "బహి 

ష్కరణ,” నినాదం ఇచ్చాడు. 1896 లో తిలక్ “బహి 

వారి ఉద్యమాన్ని నడిపాడు. ఐతే ఇదివరకు మత 

పరంగానో, వేదాంత్రపరంగానో వ [ కమెన ఈ నినా 

దం ఇప్పుడు కొత్త అర్హాన్నీ కొత్త 4 త్రేజాన్నీ 
సంతరించుకొంది. * ఆధునిక, ఆర్థిక స్వరూపాన్ని 

తాల్చింది. “స్వదేశీ వస్తువులు కొసండి.” అనే నినాదం 
దేశీయ సరి శమలలో పెట్టుబడి పెటడానికి 

_పోత్సాహం ఇచ్చింది. జౌళిమెల్లులు, “జాతీయ 
జాంకులు, ఇన్ఫూరెన్సు కం పెనీలు. సబ్బుఫ్యా ౩ కరీలు, 
కోళ్ళ పరి శమలు మొదలే నవి నెలకొల్పబడ్డాయి, 

ఐతే ఇందు లో చాలాభాగం నిలబడి జయ(వదం 
కావేమ. సుపసిద్ద కౌ స్ర్రజ్ఞాడు (పపుల్ల ల చందరాయ్ 

బెంగాల్ శెమికల్ స్వదేశ్ స్రోర్చును 1 నెలకొలాాడు. 

మిత వాదులు కొందరు “బహిష్యారణ "కు అభ్యం 

తరం చెప్పారు. అందులో గోఖే ఒకడు. తక్షణం 
జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సవారించడానికి యిది 
(పత్యేక ఆయుధమని ను రేం దనాథ్ బెనర్జీ భావించాడు. 

ఐతే వంగ విభజన రద్దయితే ఆ నినాదోం దానంతట 

అదే అంతరించి పోతుందని అభి_పాయపడ్డాడు, 

చిటష్ పాలకుల జేబుల్లో బొ, రెపడి డబ్బు తగ్గితే 

కౌని, _బిటిష్వారు భారతీయుల కోర్కెల గురించి 

ఆలోచించరని లజపతిరాయ్ అభి పాయపడ్డాడు తిలక్. 

విపిన్ చంద్రపాల్, అరవిందఘోష్ల దృష్టిలో 

బహిష్కాార ఉద్య మం (బిటిష్ వారిపె ఆక ఒత్తిడి 

తెస్తుందనీ అది సా_మాజ్యవాద వ్యతిరేక రాజకీయ 
ఆందోళన అనీ, స్వరాజ్య సాధనలో మార ౦గా 

స్వయం సమృద్ధికి తర్చీదనీ భావించారు. 

మితవౌదులకు, అతివాదులకు ఎలాంటి అభి(పాయ 

భేదాలున్నా, తాత్కా లికంగా వాటిని మరచి, స్వదే 
ఉద్యమంలో ఎకమయ్యారు. ఈ ఉ ద్య మంలో 

పాల్గొన్న వారిపె సాగిన నిర్బంధకాండ కూడా మరో 

రకంగా స్వదేశీఉద్య మాన్ని పెంపొందించింది. 

విద్యారులను జాతీయోద్యమం నుండి దూరం 
థి 

చేయడానికి (సభుత్వం నిషధాజ్జలను జారీ చేసింది 



లీల 

[పభుత్వం జోరీచేసిన సర్క్యుల ర్రకు వ్యతిరేకంగా 
విద్యార్ధులు ఉధృతంగా ఉద్యమంలో సాల్గొన్నారు. 

1906 నవంబరు 6 న సుబోధ్ చం(ద మ ల్రిక్ 
జాతీయవిద్య అభివృద్దికి లక్షరూపాయలు నిరాళ 
యిచ్చాడు. మెమెనొసింగ్ జమీందార్లు కూడా ఇలాగే 
విరాళాలిచ్చారు. 1906 ఆగస్టు 15న కలకతా తాను 
హాలులో జరిగిన సభలో “జాతీయ విద్యాసమితి” ఏర్ప 
రచబడింది. తూర్పుబెంగాల్లోనే 24 జాతీయ పాఠ 
శాలలు ఎర్చడ్డాయి. 

1905 అకోబరు 16 న _పజ్వరి లిన ఉద్య మాన్ని 
చూసిన | పభుత్వానికి గంగవె(రు ల తింది. తూర్పు బెంగాల్ లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ పుల్లలే నాయకుల్ని 

పిలిచి బెదిరించాడు. ఉద్యమాన్ని అణచడానికి గూరా 
ఒనెన్యాల్ని ఉపయోగిసానన్నాడు. “వందేమాతరలీ 
గేయాన్ని పాడటం నిషేధించాడు. 

చింకిం చం(ద రాసిన ఈ గేయం “వందేమాతరంి 
బెంగాల్ ను మాతృదేవతగా సుతించుతూ రాసినప ఎటికీ 
ఒకరకంగా జాతీయగీతంగా ఆది పరిగణింపదిడుతూ 
వచ్చింది. “వందేమాతరం” దేశమంతటా జాతీయ 
నినాద మైంది. (పభుత్వం లాఠీలు, తుపాకులు, కొరడా 
శిక్షలు విధించినా ఉద్యమం ఆగలేదు. పట్టణాలతో 
జిల్లా కేంద్రాలు పోటీపడసాగాయి అందులో అ(గగామి 
బొరిసాల్ జిలా. బారిసాత్రొలో అశ్వనీకుమార్ దరా, 
అతని అనుచరులది నాయకత్యం. (పజాకని ముకుంద 
దాస్ గేయాలతో ఉతేజితులెన (గ్రామీణ పజమ, ఆ 
జిల్లా ఉద్యమంతో పాల్గొన్నారు. అశ్యసనీకు మార్ 
దఠా అభ్యర్థించి తే బారి సొట్ పట్టణం యావత్తూ 
గుమిగూడేది. దీనికి పూ _ర్తివిరుద్దం (పభుత్వాధికారుల 
అనుభవం. రాష్ట్ర లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్ ఫులర్ పడ 
వల "కేందాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్ళితే, అక్కడ 
రేవు పనివాళ్ళం తా గైర్ హాజరయ్యారు, ఇంతకన్నా 
అవమానం ఏం కావాలి (బిటిష్ దొరలకు ? 

1806 ఫిబవరి 27న కలక తాలో కొలేజి 
స్క్వ్వర్లో విదేశీ వస్త్ర దహనం జరిగంది. ఇలాగే 
పలుచోట విదేశీ వస్త్ర దహానాలు జరిగాయి. 1906 
ఏప్రిల్లో బారిసాల్ లో బెంగాల్ రాష్ట్ర వార్షిక మహా 
సభ జరిగింది. ముసిం౦ దేశభ కుడు “అబుల్ రసూల్” 
'ధ్యక్షత వహించాడు. మహానేభలో “మీదేమాక్రరం” 

రాదని సభా నిర్వాహకులకు తెలియచేశారు 

పొరొల్ న్నొంతం/త క్రీ 

పోలీసులు. వొరంగికరించారు. ఈ విషయం తెలిసిన 
(వతినిధులు కోపో(ది కులయ్యారు. వారి అంగికారాన్ని 
తోసిపుచ్చారు. ఎ పరిస్థితులలో నైనా “వందేమాతరం 
పాడతామని చెప్పి. అలాగే ఆ గేయాన్ని పాడుతూ 
వేదిక వద్దకు వెళ్ళారు. పోలీసులు. వారిని చుట్టుముట్టి 
లాలీచార్జీ చేశారు. తలలు సగలాయి, ఐనా మరింత 
గట్టిగా “వందేమాతరం” పాడారు. వందలాది గాయ 
పడ్డారు సురేంద్రనాధ బెనర్జీని అరెస్టు చేసి, జరిమానా 
విధించారు. కోర్టులో ఆయని్న దొంగలా నిలబెట్టి 
అవమానపరచారు. జరిమానా చెలించి మహాసభకు 
తిరిగి వచ్చాడు (ప్రభుత్వ దమనకాండ్రను ఆ సభలో 
ఖండించారు. రెండో రోజున “వందేమాతరం” పాడ 
టోమని (ప్రతినిధులు హోమీ ఇవ వ నిరాకరించినందున 
సభ జరగలేదు. 

“అతివాదం” ఛాయలకు కూడా దాదాపు రాని 
భూేందనాధ్ బసు లాంటి (సముఖ రాజకీయవే త్ర 
“టిటిమ పరిపాలన అంతానికి ఇది ఆరంభం” అని 
అన్నాడు. 

విదేశీ వస్తు దిహిష్క్టరణ, స్వదేశీ ఉద్యమాలను 
బలపరుస్తూ బెంగాల్లో వేలాది సభలు జరిగాయి. 
భారతదేశంలోని తదితర (ప్రాంతాల్లో కూడ ముఖ్య 
పట్టణాల్లో సభలు జ5గాయి. 

(టిటిమ వస్తా9లను బహిరంగ (పదేశాలలో 
తగలబెట్టారు. (బ్రిటిషు వస్త్ర, వస్తు దుకాణాలను 
పికెటింగ్ చేశారు. మిఠాయి దుకాణాలవాళ్ళు విదేశీ 
చక్కెరను ఉపయోగించ నిరాకరించారు. విదేశీ వను 
వులతో పూజలు చేయడానికి అర్చకులు నిరాకరించారు. 
విదేశీ గాజులను, గాజు సామగిని స్త్రీలు దిహిష్క్ల 
రించారు. విద్యార్థులు విదేశీ కాగితం వాడి డానికి నిరాక 
రించారు. [విటిషు పరిశమలతో సంబంధం వున్న 
వ్య కులను అభిమానించడం డాకరు, లాయరు మాని 
వేశారు. రోగులు కొందరు ఎట్టి ఫలితాని కై నా సిద్దపడి 
(టిటిమ మందుల వాడకాన్ని మానివేశారు. వాంప్రాల్ 
లాంటి పట్టణాలలో వర్రకులే ఐచ్చికంగా విదేశీ 
ఉప్పును బజార్లలో పారేశారు. విదేశీ వసాంలను తగల 
బెట్టడానికి వలంటీర్ల కు యిచ్చారు. ఇది ప్యూనిటివ్ 
పోలీసుల ఆ(గహాోనికి గురి చేసిది కూడా. శ ఉద 
మం జాతీయ పోరాట స్వరూపాన్నే మార్చివేసింది. 
కులమత (పస క్రి లేకుండా (పజలు వృద్యమంలో 



నం/గాము బరి (త్ర 

పాల్గొన్నారు. పత్రికలు నిర్భయంగా రాయడం 

మొదలు= పెట్టాయి. విద్యార్థులు తిరగబడ జొచ్చారు. 

రాజకీయ ఆరిక పరిస్థితుల గురించి _పజలు ఆలోచించ 

మొదలు పెట్టారు భయం పోయింది- (పభుత్వాన్ని 

ధిక్కరించడానికి, లారీదెబ్బలు తినడానికి, జి జెళ్ళకు 

వెళ్ళడానికి, అవసరమైతే దేశ సేవలో ఊరికందాలను 

కెగలించుకోడానికి సంపిద్దులయ్యారు. 

బెంగాల్ విభజన వ్యతి రేక ఉద్యమం కొత్త 

మలుపును తెచ్చి పెట్టిందని గాంధిజీ అభి పాయిపడ్డాడు. 

ఈ ఉద్యమం దాదాప్ప “హోంరూల్” [స్వపరిపా లన] 

కోర్కెతో సమానమని అన్నాడు. ఇదివరకు దాకా 
మన కోరె. లను (వైటిషు సింహాసనాధిపతులకు 

విన్నవించుకొనడం, వారు అవి తీర్చకపోతే మెదల 
కుండా కూర్చోడమో, లేక మరోసారి విజ్ఞాపన 

ప(తాలు సమరిషంచడ మో చేసేవారమనీ, యిపుడా 

పరిస్టితి మారిపోయింద'ీ గాంధీజీ అన్నాడు. విజ్ఞాపన 

పత్రాలకు తోడుగా బలం కూడా (పదర్శించాలనీ, 

బాధలు పడడానికి సిదపడాలనీ యీ నూతన భావం 

ఈ ఉద్యమ ఫలితంగా వచ్చిందని గాంధీజీ అన్నాడు. 

ఈ నూతన భావం గు5ంచి గాందీజీ యిలా వివరిం 

చాడు. 

“పత్రికలు నిర్మొహమాటంగా రాయడంలో యీ 

భావం వ్యక్త కమవుకున్నది. భయపడుతూ, వణుకుతూ, 

గుసగుసలాడుకుంటూ చెప ఎకొనే మాటల్ని బహిరం 

గంగా అంటున్నారు. బాహాటంగా రాస్తున్నారు. 

ఇంగ్లీ సువాళ్ళ ముఖం చూడగానే పరుగెత్తే ( (ప్రజలు 

పిల్లలూ పెద్దలూ కరాడ=ఇపు డేం భయపడటం లేము. 

ఘర్షణకు జే లుకు పోడానికి (_పజలు భయపడటం 

లేడు. కేవలం విజ్ఞాపన పత్రాలు పెట్టుకో డానికీ దీనికీ 

తేడా వుంది. చెంగాల్లో పరిభవించిన ఈ భావం 

ఉత్తరాన పంజాబు నుండి దక్షిణాన కన్యాకుమారి 

వరకూ వ్యాపించింది,” 

బెంగాల్లోని స్వదేశీ వుద్యమం కాం(గెసురోనూ, 

బయటా అతివాద భావజాలానికి దారితీసింది. ఇతర 

రాష్ట్రా) లలోని అతివాదులలో మెతీ 

పెరిగాయి.1906 జూన్లో కలకతాకు తిలక్ వచ్చాడు. 

శివాజీ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. అప్పడే ' స్వదేశీ 

మేళా” జరిగింది. “స్వదేశీమేళా” [ఎగ్గిబిషన్ ] తిలక్ 

పారంభించాడు. పంజాబ్ కేసరి లజపతిరాయ్. కూడా 

సంబంధాలు 

ముమ్మరంగా సాగింది. 
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వచ్చాడు. తిలక్ నాయకత్వాన (పదర్శకులు గంగా 

నదిలో స్నానం చేసి వచ్చారు. మతపరమైన ప9భావం 

ఉన్నప్పటికీ ఈ ఉద్యమంలో సమరశీల సామ జ్య 
వాద వ్యతి రేకత సుస్పష్టమే. 

యువజన ఉత్సవాలు “ఏరాష్ట్రమి” 

సరళాదేవి అనే ఆమె (ప్రారంభించింది. 

వంగ విభజన (ప్రతికూల వుద్యమం 1912 వరకు 

' జెంగాల్ కే పరిమితం కౌక, 

ఇతర రాష్ట్రాలకు పాకింది. (పభుత్వ దమనకొండ 

కూడా నానాటికీ తీ(వమెంది. బెంగాల్లో 1906-1909 

మధ్య 55 కేసులు పేట్టింది ప్రభుత్వం- యుగాంతర్, 

సంధ్య, అరవిందుని “వందేమాతరం” పత్రికల రాత 

లకు (పభుత్వం హడలిపోయింది. 1907 లో రాజ 

(రోహ సభల చట్టం ప్యాసయింది. మూ డేళ్ళ్శకని ఉద్దే 

శింపబడిన యీ చట్టాన్ని 1911 లో తిరిగి ధృవీక 

రించింది. పత్రికా. స్వాతం (త్యాసన్ని హరించే కఠిన 

మెన చట్టాలు 1908, 1910 లో వచ్చాయి. (పేలుడు 

పదార్థాల. 'చట్టం1908లోను కమినల్ లా ఎమెండ్ మెంటు 

ఆకు 1018 లోను వచ్చాయి. 

పంజాబ్లో లాలా లజపతిరాయ్ అజిత్ సింగ్ 

పె ఎట్టి విచారణా లేకుండానే (ప్రవాస శిక్ష విధిం 

బోరు, “వందేమాతరం” ప్మతిక అప్పడిలా రాసింది 

“పంజావీయులారా! సింహంలాంటి జాతీయులారా। 

మిమ్మల్ని మట్టిలో అణగదొక్క చూస్తున్న (బెటిష్ 

వాళ్ళకు ఒకవిషయం తెలియచేయండి. ఒక లజసతిరాయ్ని 

మీనుండి తీసి'కెళ్ళితే, వందమంది ఆయన స్థానంలో 

ఉద్భవిసారని చెప్పండి. మీ యుద్ద నినాదం “జై 

హిందుస్తాన్”ను వంద రెట్లు బిగ్గరగా వారి చెవులలో 

మారో గనివ్వండి. 99 

బెంగాల్లో 1908 తో తొమ్మిది మంది నాయకు 

అను విచారణ లేకుండా డిషుయిన్ చేశారు. వీహార్ 

లోని ముజఫర్ పూర్లో ఒక బాంబు కేసు. సంద 

ర్భంగా “కేసరి ప్మతికలో (ప్రచురించిన రెండువ్యాసొ 

లకుగాను తిలక్కు ఆరేళ్ళ శిక్ష విధించబడింది, 

మ(దాసులో చిదంబరం పిశ్ళేను అరెస్లు చేశారు, 

భారత దేశాని' షరతులుబేని స్వాతం్యత్యం కావాలన 

డమే ఆయన నేరం. ఆయన అరెస్టు వొ ర్తవిని 

ఉత వాలుగా 

తూ త్తికోరిన్. తిన్న వెల్లి పట్టణాలలో తీవమెసే ఈ అల 
జడి ప్రారంభమయింది. పజల పె హోలీసులు 



£0 

తుపాకుమ కొల్చారు. తిన్న వెల్లిలో కౌల్చులక్షు ఆర్ష రిచ్చిన ఆష్ అనే అతనిం, వాంచి అయ్యర్ అనే అతను హత్య జేసి ఆత్మహత్య చెసికొన్నాడు. ఇతడు 
“భారతమాత్ర” సంఘ్రానికి చెందిన వాడు. ఆంధ్ర దేశంలో గాడీచర్త హరి సర్వో తమరావుగారిని, మరి కొందరిని అరెస్టు చేసింది (పభుత్వం. 

1905 సెపైంబరులోనే మ దాసులో జి. సుబ హ్మ్ జ్య అయ్యర్ అధ్యక్షతను సమ్ము దవ్వ వొడ్డున జరిగిన సభలో బెంగాల్ జాతీ యోద్య మాన్ని బలపశుస్తూ తీర్మానించారు. ఆనాడు ఏద్యార్గులుగాఉన్న 
ఠి అయ్య దేవర కౌశేశ్వరరావు, గాడిచర. హరి సరో ' 

(౧ త మరావు, గొలప్రూడి సీతారామశాస్త్రి, చక్కరయ్య 
చెట్టి, తమిళ మహాకవి సు(బహ జ్య భారతి, ఆ సభలో పాల్గొని స్వదేశీ వతం స్వీకరించారు. స్వదేశీ పరి (శమలను నేర్చుకొనే విద్యారుల సహాయార్థం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా _దిపావళి భిక్షను వనూలు చేశారు. డ్ 

విజయవాడలో పింగళి లక్ష్మీ నారాయణ గారు స్వదేశీ వికయశళాల స్థాపించి 1909 వరకు నిర్వహించారు. 1906లో కౌంగెస్ పతినిధిగా వీరు కలకొతా వెళ్ళారు. సీంంపూర్ ఫ్టయె షటిల్ అనే కొ తర్రక్రం నేత మగాల 
ఫా కరీని సాపించి, అం ధదేశంరో వా ప్రిచేశారు. పడుగుపో "సే యం(తాన్ని కని పెట్టారు, 

1907 లో బెంగాల్ నాయకుడు బిపిన్ చం దపాల్ విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కాకినాడ, రాజమం డి. విజయవాడ, మచిలీపట్నం మొదలయిన నగరాలలో పర్యటనచేసి స్వదేశీ జాతీయ విద్య ఉద్యమాలకు పరిప్పష్టి సమకూర్చాడు. 

జపానుతో స్వదేశీ పరిశ్రమలలో శిక్షణ పొంద 
డానికి వేళ్ళే విద్యార్థులకు చందాలు వనూలు చేశారు. 
1906 లో సురేం(దినాడ్ బెన్ట అ రెస్టు అమునపుడు గుత్తి రాజమం్మడి, కాకినాడ, ప్వయనగరాలలో నిరసన నభలు జరిగాయి. మహారాష్ట్ర, బెంగాల్లో 
లాగానే 1906కో శివాజీ ఉత్సవాలు ఆం ధలో జరిగాయి. 
రాజమం. డిలో “ణాలభారత సమితి” ఏర్పడిం ది. 
విద్యారులు “వందేమాతరం” బాడీలతో కాసులక్రు [న 

(oe; " జె 

టు 
హాజరయ్యే వారు. రాజముండ్రి పభుత్వ. ఆరు కాళ 
జీకి, అ9నింగు కళొశాలకు కూడ మాల్. హంటర్ రూ 

వొరోతొ్ న్వాంతోం [ల 

(పిన్సిపాల్ గా వుండే వాదు. రాజకీయాలతో పాల్లొ నే 
విద్యారులను హంటర్ బెదరించుతూ వుండేవాడు. థు 

'కెంనింగు కళాశాలలో చదువుతున్న గాడిచర్ల 
హార్రి సరో తమరావృగారు, బిపిన్ చం దపాల్ కి 
వీడ్కోలిచ్చే సభలో పాలొనా, రు. ఆయన ఉపన్యా బి | ఎకు. 
సాలను మెచ్చుకొన్నారు వారి సందేశాలకు అను 
గుణంగా నడుచుకొంటామని ఒక వుపన్యాసం చదివారు. 
ఏప్రిల్ 24 న ఆరు కళాశాలలో వనందేనూతరం nm 

(we) బాడి ధరించి పరీక్షలు రాశారు. (పిన్సిపాల్ గదిలో మ 

వందేమాతరం నినాదం చేశారు, వాడీలను తీసివేయవల . 
ణు సిండిగా (పిన్సిపాల్ చేసిన హెచ్చరికను మొదట 

ఎవరూ ఖాతరు చేయలేదు. హరిసర్వో తమరావు 
గారిని డిస్మిస్ చేశాడు హంటర్. కొందరు వదా ర్డు 
లను సస్పెండ్ చేశాడు. మొతం 13 మందివిద్యారులు 
ఈ సందర్భంలో దెబ్బతిన్నారు. కృమా, హిందూ 

వ ప్మతికలు హంటర్ చర్యను ఖండించాయి. అలా 
విద్యారి ఉద్య మంను౦డీ జాతీయ ఉద్యమంలోకి హారి థు 

సరో తమరావు గారు ఎదిగారు. 

గాడిచర్ల హరి సర్వో త్తమరావుగారు సంపాదకు 
లుగా, దోడ్తి నారాయణరావుగా రు ము దాపకులుగా. 
పింగళి లక్ష్మీ నారాయణగారు అధిపత్తిగా “స్వరాజ 
పత్రిక” నెలకొల్పబడింది. ఈ పత్రిక (పభుత్వ చర్య 
లను విమర్శించుతూ వచ్చింది (పభుత్వం జూలై 
18వ తేదీన హరిసర్వో తమరావుగారిని, నారాయణ రావు గారిని అరెస్సు చేసింది. మచిలీపట్నంలో 
విచారణ జరిపి ఆరేసి నెలలు కఠిన శిక్ష విధిం చారు శిక్ష చాలదని (పభుత్వం అప్పీలు చేయగా గాడి 
చర్త వారికి మూ డేళ్ళకు శిక్ష పెంచారు. పింగళి లక్షీ కై 
నారాయణ, పీరమల్రయ్యగారలకు అ రెస్టు వారంట్లు 
పుట్టాయి, పింగళి లక్ష్మీనారాయణ _ఫెంచి ఇండియా భాగ్యైన పుదుచ్చేరికి తప్పించుకుపోయాడు. 1010లో 
(దభుత్యం రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేసిన తర్వా 
తనే లక్ష్ నారాయణగారు విజయ వాడ రాగలిగారు. 
అంతవరకూ అరవిండ్ ఘూష్, సుఏహ్మణ్య భారతి 
లతో పుదుచ్చేరిలో గడిపారు. స్వరాజ్య పత్రిక ఆకార 
ణంగా 16 సంచికలు మాతమే వచ్చిన తర్వాత ఆగి 
పోయింది. ముట్నూ్నూరు కృష్ణారావుగారిపై అరెస్టు 
వారంటు రాగా ఆయన కృస్టప త్రిక సంపాదకతాానికి 
రాజినామా ఇచ్చారు. చిల్ల రిగ వ్రునివానరావు పై అరెస్టు 



నం(/గౌమ చరి/ల 

వారెంటు రాగా ఆయన నడిపేోనవయుగో పత్రిక నిలిచి 
పోయింది. మ, దాసులో తెలుగులో జాతీయోద్యమం 

గురించి ఉపన్యుసించిన యతిరాజ్ సురేం_దనాధ్కు 

జై లు శిక్ష పడింది. 

1907 మే 81 న కాకినాడలో జిల్లా వై ద్యళాఖాధి 
కారి ౩ సెన్ కెంప్ ఏధీవెంట వెళు తుండగా “వందే 

మాతరం” అని కొందరు పిల్లలు అరిచారు. “కోపలె 

కృష్ణారావు” అనే అతన్నిపట్టుకొని శకెంప్ చావబాదాడు. 
కోన హో చదేకు ల్ న |పజలు ఆర్యాతి కెంప్ వున్న క్లబ్కు 

వర దాన్ని . నష్టవరిచారు. పోలీసు జలగంతో అక్క 
po 

డికి వచ్చిన కలెక్టర్కు కూడా దెబ్బలు తగిలాయి. ఈ 

విషయంపె జూన్ 5 న జరిగిన ఒక సభలో కొందరు 

పుర ప్రముఖులు సంఘటనలకు విచారం వెలిబు సె 

చ్చుతూ తీర్మానం చేశారు" కౌని నై సానీకక ళాళాల (పిన్ని 

పార్, రఘుపత్రి వెంకటరత్నం నాయుడుగారు మరో 

తీర్మానం (పవేశ పెట్టారు. అందులోకె.ప్చర్య నల్త నె, ఈ 

గొడవ (ప్రారంభమైందనీ మామూలు స ిస్తితులు నెల 

కొనేందుక _పజలు సహకరించాలనీ కోరారు. ఐనా 

(పభుత్వం 50 మందిని అరె చేసింది. అందులో 

కొందరు కార్మికులున్నారు. పక సానుభూతిగా కార్మి 

కలు సమ్మె చేశారు. రేవు పని సంభించింది. (ప్రభు 

త్వాధికారులు మరెవరనీ అరెస్టు చేయబోమని హోమీ 
ఇచ్చిన తర్వాత సమె విరమణ జరిగింది. అదనప 

పోలీనులు వచ్చారు. 7 వారాలు కాకినాడ ఉ్శది కృ, 

భయానక వాతావరణంలో వుంది. నవంబరు నాటికిగాని 

వారిని (ోభుత్యం తొలగించలేదు, అరెస్టయిన వారికి 

విరుద్దంగా నె సాక్ష్యమివ్వడానిక ఎవరూ రాక్రపోశే 

పోలీసు జులముంతో సాక్ష్యమిపించారు. 18 మందికి 

శిక్షలు విధించారు. చివరకు కెంప్ చేతిలో దెబ్బలు 

తిన్న కృష్ణారావు 100 రూపాయల నష్టపరిహారం 

పొందాడు. కాకినాడ ఘట నలకు బిపిన్ చం(ద్రసార్ 

అదివరలో ఇచ్చిన ఉ సన్యాసాలే కారణమని (పభుత్వం 

ఆరోపించింది. 

ఇలాగే ఇతర రాష్టా9లరో కూడ _నిర్బుాుధకాండ 

కొనసాగింది. 1908 జూలై 18న తిలక్కు ఆరేళ్ళ 

శిక్ష విధించబడింది. బర్యాలోని మాండలేలో దాదాపు 

ఒంటరి కొటు జెలు జీవితం గడిపాడు. పంజాబులో 

లాలా లజపతిరాయ్, సర్లార్ అజిక్ సింగ్ లకు (ప్రవాస 

శిక్ష ఏధించారు. బెంగాల్లో “యయుగాంతర్” పత్రికా 

అంగీకరించలేదు. కర్ణన్ 1905 సె 
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సంపాదకుడు భూపేం(దనాథ్ దత్తుకు ర్హకాల శిక్ష 

విధించబడింది. ఈయన స్వామి వివేకానంద 

సోదరుడు. ఆయన శిక్షను విని, తల్లి ఆనందం వ్య క్ర 

పరచగా అనేక మంది మహిళలు వెళ్ళి, ఆమెను అధి 

నందించారు. “సంధ్య” సంపాదకుడు (బ్రహ్మజాంధవో 

పాధ్యాయ విచారణ జరుగు కుండగా ఆస్సతిలో మర 

ణీంచాడు. అరవిందఘోష్ మూడు కేసుల్లో చిక్కు 

కొని, చివరకు పుదుచ్చేరి వెళ్ళి, ఆశ్రమం స్టాపించు 
కొన్నాడు. 

యుగాంతర్, సంధ్య, మాతరం ప్మత్రికలు 

ని'షధింపబడ్డాయి. 1908 లో సర్వ సేనాని లార్డ్ 
కిచ్నర్ మార్షల్లా (ప్రకటించమని సలహా ఇచ్చా 
డం'పే నిర్బంధ విధానం ఎంత తీవంగా వుందో 

వూహించవచ్చు. భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శి లార్జ్ 

మోరే 1908 జూలై 14న లార్డ్ మింటోకు ఇలా 

రాశాడు. 

“రాజకీయ (ద్రోహానికి విధించే భీతావహామెన శిక్ష... 
లను తీ(వ ఆంది దోశనతోను, నేరపతోను, గమనించు 

తున్నానని మీముందు ఒప్పుకుతీరాలి. భ(దత (కర్ణ రు 

ఉండాల్సిందే. కాని అందుకు వ మార్గం అత్యం త్ర 

కాఠిన్యం (నిర్బంధం) కాదు. పెగా "ఆకా త్రి న్యం 

(డిర్నంధం) బాంబుకు మార్గం.* 

ఆ ోనాంబు మార్గానికి” తోడ్పడింది [ప్రభు త్వ 

మనకాందే. ఒక (వక్క రహస్య విప న! టెర్రరిస్టు 

కార్యకలాపాలు, టిటిష్ అఏకామీల హత్యలు తవ 

సంచలనం కల్షించుతుండగా అనేక పరిణామాలు జరి 

గాయి. 

భారత సర్వ సేనానికి, వై (స్రాయికి లాగానే సమ 

న్యయాధికారం వుండరాదని కరన్ అభ్యంతరం తెలి 

పాడు. దీనికి లండన్లోని నాయాజ్య (పభుత్వం 

పెంబర్ లో రాజీనామా 

చేశాడు. ఆ తర్వాత్ లార్డ్ నపటో వై సాయి 

అయ్యాడు. త నిర్బంధ చట్లాలనేకం అతడు 

(పవేశ పెట్టాడు. “ఆగ లారీ, పీఛే హాక్” _ మొదట 

లారీ తర్వాత సంప్రతింపులు. అనేది అతని సిద్దాంతం. 
ఆ సిద్దాంత మె కోదాంబు మార్గాన్ని” సుగముం లేసింది. 

ఈలోగా జాతీయ కాం (గేస్ లో కొ త్తపరిణామాలు 
సంభవించాయి. వంగ విభజనను కా ం(గెస్లో ని అతి 

వాదులు, మితవాదులు వ్యతిరేకించారు. ఆ రోజుల్లో 
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మితవాద నాయకుడు గోట్లే కాంగైస్కు అధ్యక్షుడు. భారతీయులను సానుభూత్రిక్రో చూడవలసిందిగా బిటిష్ (ప్రభుత్వాన్ని అభ్య ర్థించడానికి గ్ఖ్లే లండన్ వెళ్ళా లని నిశ్చయింపబడింది. క్రాని గ్ ఫె యాత నిష్పల మెంది. కౌం్టగెస్లో అతివాద, మితవాద చీలిక మరింత 
లోతుకపోయింది. కలకతాలో 1808 లో జరగ న కౌం(గెస్కు దాదాభాయ్ నౌరోజీ అధ్యక్షుడు. 8! ఏళ్ళ 
వృద్దుడెన నౌరోజీ ఇంగ్లండు నుండి ప త్తే కంగా 
ఇక్కడికి వచ్చాడు. అధ్యక్షుడుగా ఉభయ వర్షాలకు 

కలకత్రా కౌం(గస్, దేశ రాజకీయ వాతావవోబ్య (భావాన్ని తెలియచేసుంది. మొటమొదటై సారిగా కౌంటగెస్ ధ్యేయం “స్వరాజ్యం” అని నిర్వచించింది. స్వరాజ్యం అంపే అప్పటి అవగాహాన 
“స్వయం పాలిక 'టిటిష్ వలస దేశాలలో వున్న లాంటి ప్రభుత్వ పద్ధతి” యే. 

ఐతే 1007 లో సూరిక్లో జరగన కౌం(గస్ మహ సభలో ఈ వ్రీల్రిక మరింత వి సకించింది. మొదట నాగపూర్లో జరగాల్సిన మహాసభ నూరకొక్ష మార ఏ బడింది. కౌం|గస్ అధ్యక్లుని ఎన్నికై వివాదు వచ్చి నపుడు కొందరు “లాలాలజపతిరాయి "పేరు సూచిం చారు. కౌని ఆయన అందుకా అంగీకరించలేదు. అత్రి వాదులు తిలక్ “పేరును, మితవాదులు డాకర్ రసవివాకి ఘోష్ పేరును. సూచించారు. సభలో గందరగోళ ఏర్పడింది. 1907 డిసెంబర్ న? వ శేరిన పారంభ మైన ఈ సమావేశం మరునాటికి వాయిదా పడింది. మరునాటి సభతో ఘోష్ను అధ్యక్షుడుగా బలపరుస్తూ సు రం్యదనాధ్ బెనర్జీ ఉపన్యసించాడు. తిలక్ ముందుగా చీటీ పంపినప్పటిక్తీ ఉపన్యసించడానికి అవకాశ మివ్వ లేదు. ఉపన్యసించడానికి గల తన హక్కును వినియో గించుకోవడానికె తిలక్ చేద్రిక వదకు వెళ్ళాడు. కాని తిలక్ ను మాటాడనీయళేము. సభలే గందరగోళ మేర్పుడింది. ఒక చెప్పు సురేం్యద్రనాధ్బెనరీని రాచు కుని సర్ ఫిరోజిషామోహతాకు తగలింది కర్రలు పుచ్చుకొని తిలక్ పై సభికులు దాడిచేయ (పయత్నించి నవుడు గోఖలే అడ్డుపడి నిలిచాడు. అతివాదులే ఈ 
చెప్పులు _ విసిరారని ఆ రోజులో భాబఎంచారు. కాన్సి మీతవాద నాయకుడు యం.ఆర్: జయకర్ కథనం (వకారం మితవాద పతినిధ ఒకరు ఈ చెప్పును తిలక్ 

(పకార 0 _ 

జొరోలత న్నాం తంతూ 

నికీ విసిరాడట, జి.యస్. ఖపారే డెర్ కూడా ఇదే 
అంశాన్ని దిలపరచింది. అతివోదులు కాం(గెస్లో 
వున్న పక్షంలో (ప్రభుత్వం కౌం(గస్ను నిషేధించు 
తుందనే భయం మితవాదులకు ఏర్పడింది. కొందరు 
రాజీకి పయత్స్నించినా వారు వినలేదు. 1808 లో కల 
కతాలో అతివాదులు సమావేశమె, తాము కాం(గైస్ లో 
ఎ౦దుకు చేరడంలేదో వివరినూ ఒక (పణాళశికను ప్రక 
టొంచారు. తిరిని 1016కు గాని వీరు కౌంగెస్లో చేర 
లదు. గో 

కౌంటగెస్తోని ఈ చీలిక ప్రభుత్వానికి చక్కటి 
అవకాశం ఇబ్బంది. మితవాదులను దగ్గరకు రాబట్ట 
డానికి శాసన సంస్కరణ లను (ప్రభు త్యం (పవెశ 
పెటింది. అవే మోరే_మింటో సంస్కరణలు. 1909లో వీటిని (ప్రవేశ పెట్రాల్. 

రం 

త సంస్కరణ లను అనుసరించి, గవర్నర్ జన 
రల్ కార్యనిర్వాహక సమితిలో ఒక భారతీయుడు 
వుంటాడు. అలాగే రాష్ట్ర కార్య నిర్వాహక సమితిలో 
కూడ ఆయా రాష్టా9లలో ఒక భారతీయుడు వుంటాడు. 
కేంద కౌన్సిల్కు, రాష్ట్ర శాసన కౌన్నిళ్ళ సభ్యుల 
సంఖ్య పెంచబడింది. ఎప్పుడూ అధికార సభ్యులకే 
మెజారిటీ వుంబుంది. 60 మంది సభ్యులలో న7మందినే 
ఎన్నిక లుంటాయి. ఆ ఎన్నికల విధానం కూడ చాలా 
సంకుచిత పద్ధతులపె జరుగుతుంది. రాష్ట్ర శాసన యా 

ళా సభలో అనధికార సభ్యులకు మెజారిటీ వుంటుంది. an] 

కాని నామినేొడ్ సభ్యులు ఎప్పుడూ (పభుత్వం తర 
పునే వోటు చేసేవారు. కేంద్ర శాసనసభ వోటర్లు 
మూడు రకాలుగా వుంటారు. 1. రాష్ట్ర శాసన కొని 
శ్ళరోని అనధికార సభు్యలు_వీళు సాధారణవర్షం, గొ 

భ్ న. ముసి ములు, భూస్వాములు మొదలె న వర్షం. ఛం 
" రా గ లీ. విశ్వవిద్యాలయాలు, వాణీజకమండలి మొదలె న 

(ప్రత్యకవర్గం. రాష్ట్ర క న్చిళ్ళలోని అనధికార సభ్యు 
లతో ఎక్కువ భాగాన్ని సానిక సంసలు, భూస్యా 

థి థి ములు, వ రక్షలు, యూనివర్శిటీలు ఎన్నుకుంటాయి. 
ముస్ట్తీ ములకు, భూస్వాములక్ష, యూరోపియన్ పెటు ౧ శ 

అ బడిదారులక రిజర్వు సటు వుంటాయి. స్రీలకు ఓటు (np) . , లేదు. రాజకీయంగా 'నమ్మదగని' వ్య క్రిని గవర్నరు | నం! 
agp] గాని, గవర్నర్ జనరల్గాని ఎన్నికకు అనరు నిగ 

(ప్రకటించవచ్చు. . 



నీం/గొమ బలీ/త్ ' 

శాసనసభల హక్కులు స్వల్పం. ప్రశ్న అడిగిన 

వారే అనుబంధ (ప్రశ్న వేయవచ్చు. దిగుమతులు, 

(పేజా (ప్రయోజన విషయాలు, సెన్యం, స్వదేశ సంస్థా 

నాల లాంటివి_ వీటిపై చర్చించే హక్కు శాసనసభలకు 

లేదు. బడ్జెటులో చేశ్వేరు పద్దులపై చర్చ. 

అనుమతించిన, మొ త్తం బడ్జెట్పై ఏ వోటుచేసే హక్కు 

లేదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే - ఇవి సలహో 

సంఘాలే కాని అధికార శూన్య సంఘాలు. ఉదారంగా 

లేకపోయినా, నిజమైన సంస్కరణలెన మితవాదులు 

తృప్టిపడ్డారు. అతివాదులు వీటిని తిరస్క 

రించారు. కా౦(గస్ పార్ట మొత్తంగా మత 

(పాతిపదికపై ఎన్నికలను తిరస్కరించింది. ఇవే 

ఆఖరు సంస్క_రణలనీ, భారత దేశంలో పార్ల మెంటర్ 

వ్యవస్థ ఏర్పరచడం తమ (ప్రభుత్వ లక్ష్యంకాదనీ ._ 

మోగి (పకటించడం౦తో ఈ సం 

ఆరం 2 బయటపడింది. 

స్క-రణల బూట 

నా ముసిం విఖే 
a) 

పరిపాలించా చాలనే దుష పథకంలో 
యు 

ఈ సంస్కరణలు. 

వోటింగు: 

48 

1910 సంవత రాంతంలో లార్డ్ హోర్డింజ్ భారత దేశ 

వె _ప్రాయిగా వచ్చాడు. అప్పుడు (ప్రపంచ యుద్ద వాతా 

వరణం నెలకొనివుంది. భారతదేశ హాయ సహ 

కారాలు అవసరమని (బిటిష్ _ప్రభుత్యం భావించింది. 

వంగ విభజనవల్ల (ప్రజ్వరిల్లి న అశాంతిని చల్లార్చాలని 

లార్డ్ హోర్టింజ్ తలిచాడు. 1911 డిసెంబర్ 11న ఢిల్తీ లో 

పంచమ జారి చక్రవ రి రి, మెరీరాణిల దర్బారు ఉత్స 

వాన్ని స్పరస్క_రించుకొని, జెంగార్ విభజనను రద్దు 

పరచాలని నిర్ణయించారు. దర్చారు వుత వాచు పెద్ద 

ఆడంబరాలకతో జరిగాయి. ఈ దర్చారులోనే బెంగాల్ 

విభజనను రద్దుచేశారు. ఐతే తమ పరువు కాపాడుకో 

డానికి బెంగాల్ ను పునర్వ్యవస్థికరించారు. భె భారత రోజ 

ధాని కలకతా నుండి ఢిల్రీకి మార్చబడింది. బెంగాల్ 

ఒక రా రాష్ట్ర-గాను, బీ విహారు ఒరి స్పొలు మరో రాష్ట్రం 
టు 

గాను, అస్సాం ఇంకొక రాష్ట్రంగాను ఏర్నడాయి. ఒక 
లు టె 

2 fs స్పృడు మోగే బెంగార్ విభజన తిరుగులేని శాత కత నిగ 
౧ ణి 

యంగా "పేర్కొన్నాడు. కాని ఆ నిర ర యాన్ని (పేజా 

ఉద్యమ (భావంగా తిరగతొడక తప్పలేదు 



వ్యక్తిగత విప్లవ వాదంలు _ రహస్య వివ్రవ సంఘాలు 
18057 స్వాతం(త్య సమరం విఫలమైనా, అది భార 
తీయులపె చెరగని ముద్ర వేసింది. ఆనాడు (బ్రిటిష్ 
ప్రభుత్వ అమానుష హత్యాకాండ, (సతీకార జ్వాలల్ని 
రగుల్కొ-ల్పింది. విదేశీ దుష్పరిపాలనను అంత 
మొందించడానికి, అవసరమైతే బల ప్రయోగమైనా 
చేయాలనే ఆలోచనా ధోరణి యుసకురో కలిగైది. 
పెగా, మితవాచుల ధోరణి వారికి విసుగు ""ప్పటించింది. 
ప్రేవంచంతోని వివిధ. దేశాలలో జరిగే సొబకేయ 
హత్యలు కూడా వారిని ఉతా హపరిచాయి. రమ్యా, 
ఇటలీ చక్రవర్తుల హత్యలు, ఆప్ట రయా మహారాణీ 
ఎలిజబెత్ హత్య, సె్నయిన్ (వధాని హత్య, _ఫెంచి 
అధ్యక్షుడు కార్నాట్ హత్య, రష్యన్ ఆంతరంగిక 
శాఖా మంత్రి హత్య, ఫిన్లాండ్ గవర్నర్ జనరల్ 
హత్య_ ఇవస్నీ 1905 నాటికి, అంెపీ పంగ విభజనకు 
కొద్దికాలం ముందే జరిగాయి. 

బెంగాచ్ వ్య క్రివావ ఏస్తవ కారుర్లో “మాతో, 
దాంతో ళాఖము రెండు వుండేవి, బంకిం చం(దుడి 

దుర్గమాత, శకి స్వరూపిణీ మాతృ దేశానికి చిహ్నాలు. 
దేశ సంస్కృతినీ, మతానీ ఎఇ రూపుమాపి దేశమాత 
బెడ్డల్నె నాశనం చేస్తున్న శ్వేత రాక్షసుల్నిసంహరించ 
వలసిందిగా దుర్ష తన భకుల్ని ఆ దేశించిందనిమాత " 
అనుయాయులు భావించేవారు.అరవిందుడు తన భార్యకు 
రాసిన లేఖ కూడా దీన్నే బలపర్పుతుంది. 

Cpe 

0 

“ఇతరు భారతదేశాన్ని కేవలం భూములు, పచ్చిక 
బయబ్ను, అడవులు, కొండలు, నదులు గల గడ్డగానే 
చూసారు. కాని నేను ఆమెను "మాతగా చూసాను. 
తన తల్లి జీవితానికి ముప్పు కలిగించడానికి పేడో 
పయతిిసునృవాడు, ఆమె కొడుకు క రవం౦ 
కుట? నక సంజ భోం చేనూనో, దక 
ఆడుకుంటూనో గడ పాలా? రేక తః 
పరుగె తాలా?” చ 

ఇక “వెదాంతో వాదులు, 
రచనల ఉపవనా?సాల 

స్వామి ఏవేకానంద 
వల ఊఈ తేజం పొందినవారు, శ్రీ కృష్ణుడి “గ్తోపదేశం” కాడా వీరిని ఊఉ శే (గ్ర ఠి ఖైలీ | భాయ ఈ ని లతే ఛ రజ 

పర్చింది. లాలా లజపతిరాయ్ అన్నటు వీరు “ోనిహి 
ఆలీ లిసులు కారు అరాచక వాదులు కారు, డేశభ కులు, దేశ. టు 

భక్తిని మతస్థాయికి పెంచినవారు.” 

మహారాష్ట్ర రో సాయుధ విప్ప వోద్యనుం నడిపిన 
వారిలో ప్రముఖుడు వానుదేద్ బల్వంత ఫాడ్కే.. 
ఆయన 1845 లో జన్మించాడు. 1878రో పూనాలో 
క్షామం తాండవించుతున్న సమయంలో పన్నులు విధిం 
చిన బ్రిటిష్ (సభుత్వ చర్య ఫాడ్కాను ఉ(ద్రి క్ర 
పర్చింది. డ్రభుత్య ఉద్యోగానికి రాజీనామా యిచ్చి 
మహారాష్ట్ర అంతటా పర్యటించాడు. దేశం నుండి 
ఇంగ్రీ మ వాళ్ళను తరిమి వేయడానికె ఆయుధాలను, 
మందు గుండు సామ గిని పోగుచేయడం 'మొదలు 
పెట్టాడు. ఇందుకు అవసరమెతే వడి వ్యాపారుల్ని 
దోచుకోడానికి వెనుకాడలేదు ఏడు జకాలలొ ఫాడ్కే 
"పేరు హడలెత్తించింది ప్రభుత్వాన్ని .ఆయన్నిపట్టుకొన్న 
వారికి బహుమతి (పకటించింది. 1879 జూలై 20 న 
అ2సు చెసి ఆయనకు యావణీవ శిక్ష విధించారు. 
ఏడెన్ పలుకు పంపారు. 188! అక్షోబరులో జైలు 
నుండి కప్పించుకొన్నాడు. కాని 17 మెచ్చు వెంట 
బిడి తిరిగి పోలీసులు ఆయన్ని పట్టుకో గల్గారు. 1888 
ఫిబ్రవరిలో ఫాడేే_నురణించాడు. ఫాడ్కే.ను సెషన్సు 
కోరులో విచారించినపుడు, ఆయన అన్న మాటలు 
స్వాతంత్ర్య (ప్రియులు గమనించదగ్గవి; “అవమాన 
కరమైన ఈ దాస్యం కన్నా మరణం ఎంతో గౌరవ 
(ప్రదమైనది.... స్వతంత్ర భారత రిపబ్లిక్ స్థాపించడం 
నా ఆశయం.... మహోరుషి దరీచిలాగ నే “ నెందుకు 
బాధలు సహించఘాగోదు? నా త్యాగం, ధెర్యం మిమ్మ 
ల్ని బానిసత్వం నుండి విము కి చైేసి పునర్లన్మ కలిం 
చితే, నే నెందుకు ఆ (ప్రయత్నం చేయరాదు?” న 

1807 లో పూనా పేగ్ కమిషనర్ రాండ్ ,ఎమెర్సు అనే బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లు ప్రభుత్వ భవనం నుండి తల 
వస్తుండగా, దామోదర్ చాపేకర్, వాలకృష్ట చాపేకర్ 
అనే సోదరులు కౌల్చిచంపారు. వారిని కోఠులో విచా రించుతుండగా, వారిని పట్టియిచ్చిచ వ్య టీని కోర్త ఆవరణలోనే చాపేకర్ “సోదవలలొ 'మహాడవవాద్సి 
కాల్చి చంపాడు. వీరు ముగ్గురూ మరణశిక్షలకు గుర 
య్యారు. వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇద్దర్ని విచారణ 
లేకుండా నిర్బంధించారు. 

వంగ విభజన కాలందో (బీటిష్ పాలకుల నిర్భంధ 
విధానం కూడా వ్య కివావ ఏక వోద్యమానికి దాడి అన గిం 

తీసింది, యువకులుబొాబులు, పిసోళ్ళ ద్వారా శతృ వును 



సీం (గోము బరి (లో 

హతామార్చాలనే నీశ్చయానికి నచ్చారు. అనేక 

రహస్య సంఘాలేరుడ్డాయి. కొన్ని బిహారంగ సంస్థలు 

వీర్రి రహస్య కార్యకలాపాలకు ముసుగుగా ఏర్పడ్డాయి. 
కలక త్రాలో “వం చేమాతరం”' అని అరచినందుకు 15 

ఎళ్ళ 'కరవాడికి కింగు్సుఫర్లు అనే మేజిసే సట్ 16 

కొరడా దెబ్బలు శిక్షగా విథీంచాడు. అకని* ప పగతీర్చు 
కోవాలని విప్ప వకారులు శపథం వేశారు. కింగ్సు ఫర్లు 

ముజఫర్ పూరికి బదిలీ అయ్యాను. ఖురీరామ్ బోస్, 

(ప్రపుల్చ చాకీల అక్కడి? వెళ్ళారు. పొరపాటున వారు 
విసరిసే బాబు ఇద్దరు యూరోపియన్ స్త్రీలను_ శ్రీమతి 
కెన్నడీ,కుమారి కేన్న డీ అనే తనీ ల కూతుళ్ళనుచంపింది. 

ఈ ఘటన 1908 ఏల్ 90 న జరిగింది. 

అంతకు ముందు, కింగుఏఫరు పుపయోగిండచే ఒక 

సకంలో కాగితాలు చింపి, డొల చేసి ఒక వాం: 
అవి కొ. 

టారు. కౌని అతదు ఆ 

అవసరం లేకటోవడంతో ఆ 
మరోసారి అకడు వెళ్ళే: 
సమయాన అతడు లేడు. వసం డాకీ ఆత ్మాహక్య 

చేనుకొనా న్నాడు. ఖుదిరామ్ బోస్ను ఎచారిచి మరణ 

శిక్ష వినించారు. మరణించిన 6 ఆ వీ 

మూడు కోలు నూకు వేద. అతని 

ఫోటోలు విరి ఎగా అమ్ముడు పోయాయి. అంచులపై 

అతని బొమ్మలతో నేసిన ద్రోవళులను యువకులు 

ధరించడం మొదలు వ పెట్లారు. ఇతన్ని గురించి రాసన 

వ్యాసానికే తిలక్ ఈ ఆరేన్య కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 

ఒక మరా భామా పత్రిక సంపాదకుడు పరంజపాయ్కి 

కూడా ఇచే కారణంతో శిక్ష విధించబడింది. భురీరాం, 
అలో డ్ ల్ు ఇ” pe వాం జీ ఇ 

"ఇ బగ్ క ల అధ పపుల చాకిలను గురించిన శానకద గేయాలను 
cc 

= కాలని అం 5 5 శ బెంగాల పలలొ, పటతొారొ బహిరంగంగా పాడేవారు. 
ఉంగా (sa) య? 

అతడు తప్పించుకున్నాడు. థాకో జిలా మెజి స్ట్రేట్ 

అల్రైనను వెనుకనుండి రుపారితో కాల్చుగా మరణిం 

చాడు. 1908 ఏప్రిల్లో చం్యద్రనాగూర్ (_ఫెంచి వార 

ఆదీనంలో వుండేది) లో (పెంచి మేయర్ పె హతా 

పవయత్నం జరిగింది. . 
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1908 మేలో కలకత్తా శీవారు మనిక్ తలాలో 
బాంబులు తయారు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు కని పెట్టారు. 

జూన్ 2 న అనేక మందిని 'అశెన్లు చేశారు. మరాఠా, 
పంజావీ పీ పవ కారులతో వీరికి సంబంధాలు వున్నట్లు 

కనుగొన్నారు. అరవిందఘోష్కోనహా ల4 మందీని 

అరెస్టు చేసింది ప్రభుత్వం. ఇదే ఆలీపూర్ కుట 

కేసుగా (ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కేసులో చిత్తరంజన్ 

దాస్ నిందితుల తరపున ఉచితంగా వాదించాడు. 

వాదించడ మెగాక, ఖర్చులకోసు తన గుర్రపు బగ్గీని 

కూడా అమ్మి వేశాడు. చి త్తృరంజన్ దాస్ పతిభ 

ఈ కేసులో రాణించింది. ఈ కేను జరుగుతుండగానూ 

ఆ తర్వాతా నరేందగోసాయి అనే అగపపూవర్ను 
జైలులో కాల్చిచంపారు. గోసాయి. హత్యకేసులో 

పబ్లిక్  ద్రాసిక్యూటర్గా పనిచేసిన అసుతోష్ 
విశ్వాసునూ, ఖుదీరాబోన్ ను అరెస్టు చేసిన ఒక 

పోలీసు ఇనస్పెక్తర్నూ, మరో డిప్యూటీ పోలీస్ 
సూప 6ుండెంట్ షమ్సల్ అలాంనూ పిస వకా 

చంపి వేశారు. మనిక్తలా కేసులో వా నాయకులకు 

యావబీవ శిక్షలు విధెంచబడాయి. వీరిలో అరవిందుని 

తమ్ముడు బరీందకుమార్ ఘా 
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షే కూడా పున్నాడు. 

కనె నె లాల్ దత్తా, యస్. యన్. బొసిలను వెరే 

పీచారి3చి, 1908. నవంబరు 10న ఉరితీశారు 

నరేం(ద్రగోసాయిగి ఆలీపూర్ శై లులో కస లాల్ 
చంపాడు. కనై లాల్ ధి ర్యనాప పాసాలను మోతీలాల్ 

రాయ్ అనే విప్లవ రచయిత ఎంతగానో వరి ౦చాడు. 

కనై లాల్ను 'ఉరితీశాక అతని శవాన్ని చూడడానికి 

రాయ్ అనుమతి లభించింది. 

ఆ జె జె లులోవున్న యూరొపియన్ జై లర్ ఇలా 

చెప్పాడు : “తనకు మరణశిక్ష ఏధించారన్న వొ ర్త 

విన్నస్పటినుండీ కన లాల్ ముఖం నవ్వుతో కళ కళ్ల 

లాడేది. అతనితో నేనలా అన్నాను : “నీ ముఖం ఇవాళ 

నవ్వుతూవుంది. కాని రేపు నీ పెదవులపై చిరునవ్వు 

మాయమై నల్లగా మారిపోతాయి.” కనై లాల్నుజరితీసు 

న్నపుడు నే సున్నాను. కళ్ళకు గంతలు కటారు, ఉరి 

తీయడానికి ఉచ్చు విగించ బి బోతున్నారు. హఠాత్తుగా 

నౌ వెపు వెనుదిరిగి “నేనిక్సు డెలావున్నాసు?” అని 

(సక్నించాడు. ఇలాంటి ధి ధి ర్యం మానవ మా తునిలో 

సాధారణంగా అసాధ్యం. " మోతీలాల్ రాయుని 

ఓదార్చుతూ “ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ? "ఇలాంతి 

జ సందర్భంగా, 
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వీరులను కన్న దేశం ధన్య మెనది. (పతివారీకి చాప్ప 
తప్పదు. కాని ఇలాంటి చావు ఎందరికి లభిస్తుంది 2 
అని అన్నాడు. 

కనై లాల్ అంత్య క్రియల శవాన్ని ఊరేగించే 
టప్పుడు వేలాది ప్రీ పృురుమలు, పిల్లలు నాదరక్షలు 
లేకుండా వెంట నడిచారు. ఇళ్ళ పై పెనుండి స్రీలు శంఖా 
లూదారు. శవం ప్రై పూలు మొదలై నవి చల్లారు. 

రోజున అనేకమంది ఉపవాసం చేశారు. 

దక్షిణాదిన పుదుచ్చేరి (అంచి వారిది కూడా 
విప్పవ కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా వ వుండేది. యం.పి. 
తీరు తల్ ఆచార్య, వి. వి. యస్. అయ్య ర్లు నాయ 
కలు, అయ్యర్ యువకులకు రివాల్వరొను పుపయో 
గించడం నేర్చేవాడు. 1911 జూన్ 17న తిరునలే లి 
జిల్లా మెజి స్రేటు ఆష్ను వాంచిఅయ్యర్ కాల్చాడు. 
ఇతను “ఫారతమాత” సభ్యుడు. తప్పించుకోడానికి 
ఎలులేక తుపాకీతో క కాల్చుకొని మరణించాడు. అతన్ని 
హచరులను కూడా తిరునల్వేశి కు[టకేసులో విచా 

రిం వురితీశారు. 

1818లో వెలువడిన రౌలట్ రిపోర్లుప్రభుత్వ్రలో 
విస్తవ కార్యకలాపాలను గురించిన వివరణ 
చాలావుంది. 1906 నుండి 210 విపవ దురంతాలు 
జరిగాయనీ, అలాంటి (ప్రయక్నాలే మరో 101 జరిగా 
యనీ, 1088 కి తక్కువ కాకుండా ఈ నేరాలలో 
పాలొన్నారనీ ఆ రిపోరు వెల డించింది. 

fh యట ణం 

ఢక్కౌాలో “సమితి” ని నిషేధించగా డాని పథాన 
కార్యాలయాన్ని కలకతా తాకు మార్చారు. పంజాబ్, 
మహారాష్ట్ర, సంయు క్త రాష్ట్రాలు (యు. పి. -): మధ్య 
రాష్ట్రా9లు' (మధ్య ప్రచేశ్, ఒరిస్సా, అసా నం బీహారు 
లకు కూడా విప్తన కార్యకలాపాలు విస్తరించాయి. 
వొంబులు తయారుచేసే విధానం గురించిన చిన్న 
ప్ప స్తకం (ప్రతులు కలక కాలో న్కు నాసిక్లో సె సావర్కార్ 
ఇంట్లోను, లాహోర్లో ఇ భాయి పరమానంచ్ ఇంట్ల రోను 
దొరీకౌయి. నాసిక్, గా్యలియర్, అహమ్మదాడాద్, 
సతారా, పూనా _ విప్లవ కార్యకలాపాలకు కేందా 
అయ్యాయి. 

వినాయక్ దామోదర్ సావ వర్కా_ర్' ఇంగ్లండులో 
విస్త వక కార్యకలాపాలు సే నాగించుతున్న సమయంతో 
అతని సోదరుడు గణేశ్ దామోదర్ సావర్కార్ 
నాసిక్లో వ్ప్తవ కార్యకలాపాలకు నాయకత ౪౦ వహిం 

బరి ల న్నా తం్యత్యాః 

చాడు. “అభినవ భారత సమితిని స్థాపించాడు. మాజినీ 
ఆత్మకథను మరాఠీ భాషలో అనువదించి 1907 
ఎ(పిల్లో ముదించాడు. 1909 తో రచించిన అతని 
కవితలు రాజ్యద్రోహాన్ని పురికొల్పుతున్నాయని ఆరో 
పించి, విచారించి యావజ్జీవ శిక్ష విధించారు. అతని 
ఆ స్తేీని న స్వాధినపరచుకున్నారు. 

"వినాయక దామోదర్ సావర్కార్ లండన్నుండి 
20 ఆటోమాటిక్ పిసోళ్ళను భారత దేశానికి రహస్యంగా 
ఓడరో పంపాడు. అవి భారతదేశానికి చేరకముంచే 
అతని సోదరుడు గణేశ్ దామోదర్ సావర్కార్ 
అరెస్టు అయ్యాడు. ఇతనికి శిక్ష ఏధించిన జిల్లా 
మేజ్ సట్ జాక్నన్ను 1909 డిసెంబరు 21 న క కాల్చి 

చంపారు. ఈ కేసులో $7 మందిని అరెస్టు చేశారు. 
అందురో ముగ్గురికి మరణశిక్ష విధించారు. మిగతా వ వారికి 
ఎవ్ధ రకాల కోతిన | నీక్షలు ఎదించారు. 

లండన్లో భారత విద్యార్థులపై ఘావుంచి గణేళ్ 
సావర్కార్ ను అరెస్టు సట జాక న్ను 
(పోత్సహించిన సర్ కర్ణన్ వెలీని మదన్ లాల్ 
డీంగా 1909 జూలై 1న కాల్చి చంపాడు. వై లీని 
రక్షించబోయిన ఒక భారతీయుడు డాక్షర్ లాల్కాకా 
కూడ చనిపోయాడు. సర్ కర్టన్ వైలీ లండన్లో 
భారతీయ కార్యాలయంలో ఉద్యోగి. భారతీయ యువక 
లను ఉరికతీయడానికీ, యావజ్జీవ శిక్షలకు గురిచేయ 
డానికీ నిరసనగా తానీ హత్య చేసినట్లు మదన్లాట్ 
రగా తెలిపాడు. అరెస్రయినప్పడు "అతని జేబులో 
వ చీటీతో ఇలా వుంది ; “*త్రుప్రాక్రీ సన్నీల బలంతో 

దాస్య ౦లో వుంచబడిన దేశం ఎప్పుడూ యుద్దంలో 
వ్రు న్ని లెక్క. నాకు తుపాకులు నిరాకరించినందున, 
నేను | పిసల్తో హఠాత్తుగా ఈదాడి చేశాను. నే నెవరి 
తోనూ కు[టచేయలేదు. ధనంలోను, ఏద్యలోను వీద 
వాడనైన నేను నా రక్తంతప్ప తల్లికి మరేమివ్వ 
గలను? నా తల్లి విము ) క్రిపొం దేవరకూ తిరిగి నేను 
ఇదే దేశంతో జనించి? ఇలాంటి పవిత్ర ఆశయం 
కోసమే మరణించాలని 

వండేమాతరం |* 

1905 నవంబరు 9న అహా గామ డదాబాద్లో లార్డ్ 
మిఠటొ, అతని సతి కలిసి వెళు కున్న ఒక బండిసె 
కొబ్బరికాయ బాంబులు ఏసిరారు. కాని అది పేలలేదు. 
ఈ సందర్భంలో సకారాలోని ముగ్గురికి శిక్ష విధించ 

ద్ర” 
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దెవుని (ప్రార్థించు తున్నాను. 



బడింది. గ్యాలియర్లో “నవభారత్ సమితికి చెందిన 

నిడి మందిని శిక్షించారు. 

పంజాబులో కౌటక పరిస్థితులు, 

తీరువాల ఏధింపు అక్కడి (పజలరో తీవ అసంతృ క 

కలిగించాయి. బంజరు భూముల్ని న సాగురోకి తీను 

వచ్చిన రెత తులకు, ఆ భూముల ఫలసంపద అంద 

కుండా గోకాలనై జేషన్ ఆకు” అడ్డు తగివింది. 

లాహోరొలోని “భారతమాత సమితి"కి చెందిన అజిత్ 
సింగ్ ఈ సమస్యలపై తీవ ఆందోళన గావించాడు. 

1857 (పథమ భారత స్వాతం[త్య సంగామ 50 వ 

వారి రి కోత వం దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భంగా సరా 

డా భూమిశిసు, నీ 

గీ 

సెనికుల్ని త్రివగబడవ లసిందిగా ఉపన్యా సక ఏలు కోరుతు 

వచా ఎరు. లాహోర్లో యూరోపియన్ల ను కొట్టి 

నందుకూ, లాలా అజపతిరాయ ప(తక న పం జానీ” పె 

నిర్బంధం విధించి శక్షించిసందుకూ 

అలరు చెలరేగాయి. ఈ ఉద్యమంలో అజిత్ సింగ్ దె 

ప్రధానే పాత్ర. ఆగా హె 

రిజాలు అతనికి సాయపడ 

అజిక్ సింగ్ లకు (ప్రవాస 

శిక్షల పె త విమర్శ రావడంతొ (ప్రభుత్వం వారిని 

వి 

తర్వాత కూడా బెంగాల్ విప్ప వకారులకొ అజికె సింగ్ 

సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. 

పంజాబ్ 'విషవోద్యమానికి కృషిచెసినవారిలో 

“భారతమాత సంపాదకుడు సూ అంబ్యాపసాద్ , 

“లక్ భావా” అనే వ్ 

షలక్, ధనవత్ రాయు అనే మరొక కీ ప్లీడర్ వున్నారు. 

వె(సాయి లార్డ్ హోర్డి. జ్ 1912 డిసెంబర్ 22 న 

ఏనుగుపె ఊ ఊరేగుకు ండేగా ఢిల్లీలోని చాందినీ చౌక్లో 

అతనిపె బాంబు ఎసెరారు. వె పాయి గాయపడ్డాడు, 

అతని అంగరక్షకుడు చనిపో యాడు. రసబేహోరి మాక్ 

ఈ వాంబు విసిరాడు. ఈ జాంబు నిసిరిన సందర ైంగా 

ఏర్పడ్డ గందరగోళంలో అతను తప్పించాకుపో యాడు, 

అతన్ని వ పటిచ్చిన వారికి రు. 7500 బహుమతి (హక 
| న. 

టించింది (ప పభుత తరం. అనేక చోట సోలినులు అతన్ని 
లా 

తరిమారు. కాని పట్టుబడకుండా తప్పించుకుని జపాను 

రావల్పిండిలో. 
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వెళ్ళిపోయాడు. ద్వితీయ (ప్రపంచ సం(గ్రామ కాలంలో 

భారత జాతీయ నెన్యాన్ని(ఐ ఏన్. ఎ) నిరించడంల 

(వముఖ పాత్ర వహించాడు. 1945లో రసబెహో 

ఘోష్ మరణించాడు. 
శి, పై సంఘటనను పురస్కరించుకుని పభుత్వం 

ఢిల్లి 'కటకేసు పెట్టింది. 13 మందిని అరెస్లుచేసింది. 

వారిలో నలుగురిని “ఉరితీశారు. ఇద్దరికి నచేళ శిక్ష 

విధించ బడింది. 1914లో జరిగిన ఈ ఏచారణలో 

మాసర్ అమీర్చంద్ రాసిన లేఖను సాక్ష్యంగా ఉద 

హారింగారు. ఆ లేఖలోని ఓ భాగం ఇలా వుంది: 

“చట్రబద్ధ బోరాటాలు, ఆందోళనలు ఫలించలేదు .... 

ఏన చేశే పము క్రికి సాయుధ విష్టవమే మార్గం, 

పాలకులు స్వాతంత్రాన్ని వెండి " సశ్ళింలో పెట్ట 

వ్వరని చర్నిత రుజువు చెసింది. క త్తి భయం వున్న 

సడే వారు దాన్ని ఇస్తారు.” 

ఈ కేసులోనే మరో నిందితుడు అవథ్ బేహారీని 

ఉితీయబోయే ముందు ఇంగ్లీషు ఉద్యోగి అతని 

ఆఖరి కోరిక ఏమిటని అడిగాడు. “*బిటిష్ పరిపాల 

నను తుదముట్టించమే” అనిఅతని జవాబు. ప్రశాంతంగా 

మరణించమస్ మళ్ళీ ఆ ఇంగ్లీషు ఉద్యోగి సలహో 

యిస్తే, అ వధ్ బేహారి ఇలా జవాబిచ్చాడు: “శాంత మా! 

టిటెష్ పరిపానను దగ్గంచే సీ దావానలం దేశంలో 

వ్యాపించాలని కోరుతు న్నాను. ఆ మంటల నుండి మా 

దేశం "మేలిమి బంగారంలా బయటపడాలని కోరు 

కుంటున్నాను.” 

కొందరు విదేశాలలో ని విప్పవ కార్యకలాపాల 'కేం(దా 

లను నెలకొలి), అక్కడ నుండి పనిచేయడం 

(పారంథించారు. పూనాలొ రాడ్ హత్యతో సంబంధం 

Of 

టి 

గ / 

వున్నదని ౫ శ్యాంజీ రస్షనర్కను అనునూనించారు, 

ఇతడు క ధియవాడ్ పొనంలో ధనిక కుటుంబంలో 

జన్మించాడు. బె బారిష్టర్ కక్షలో ఉతీ తీరుడయ్యాడు. 

రాండ్ హత్య శకేసునుండి తపి)ంచుకొనీ లండన్ 

సంస్కృత పండికుడు కూడా. ఉదయ్ 

చ్ సంసా అస్ గ నాలకు దివాన్ గా పనిచే శాడు. 

“ది ఇండియన్ సోషియాలజిస్” అనే మాసపత్రిక 
Cl గి గ శ్ర 

కూడా నడిపాడు. 1905లో “బండియన్ హోమ్ రూల్. 

సాసెటీ” (భారత స్వపరిపాలన సమితిని లండన్లో. 

స్థాపించాడు. వివిధ యూనివర్సిటీలలో చదువుతున్న 

లండన్లోని భారతీయులకోసం “ఇండియా హౌస్” 
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(భారక ' భవనం) నెలకొల్పాడు. ఇది విస్తవ కార 
కలాపాలకు క్రేం (ద ౦ గా వుండేది. దీనిసె న్ఘా 
ఎ క్కుువకా గా, కృషవర్మ పారిస్ వెళ్ళాడు. 
ప్యారిస్లో వున్నా అతని పకికే ోఇండియరద్ 
సోషియాలజైస్” లండన్ నుండేవెలువడేది. (ప్రభుత్యం 
ఆ పత్రికను "అణివ్రి వేశాక, ప్యారిస్ నుండి దాన్ని 
(ప్రచురించాడు. 

కృష్ణవర్మను ఆకర్షించిన విద్యార్థులలో వినాయక 
దామోదర్ సావర్కార్ ఒకడు. సావర్కార్ 1888 
మేత్రో జన్మించాడు. చాపేకర్ని ఉరితీసిన ఘటన 
(ప్రభావం సావర్కార్ పె వుంది. అప్పడే అతడు చేశ వము కి కిసాయుధ విస్తవం సాగిసానని (ప్రతిజ చేసినటు చెబుతారు... 1900 హం వత్త రంల అత 
“మిత మేలా” (మిక సంఘం సాపించాడు. 
దేశం కోనం (పాజాలరించుతామని ఇందులో సభు[లు 
(ప్రతిజ్ర చేసేవారు. 1804లో దీన్ని “అభినవ భారత 
సమితి*గా మార్చాడు. దేశానికి సంపూర స్వాతంత్యం 
కావాలనీ, అది సాధించేందుకు తమ సర్వస్వం ఒడు కామనే, అందుకు నిర్విరామంగా. కృషి చేస్తానునీ 
సంఘ రహస్యాలను 

0 3 

బయట పెటమనీ “అభినవ భారత సమితొ సభ్యులు (ప్రమాణం చేసేవారు. 
సావర్కార్ 1906 నాటికే “జోసెఫ్ మాజినీ _ అతని జీవితం _ రాజకీయాలు” లన (గంథ రచన 

పూరి చేశాడు, "భారత స్వాతంత్ర్య సం[గామం” 
అనే పేరుతో 1857 గాత్ర స్వాతంత్ర్య సమర 
చరిత్రను రోచించాడు. దీన్ని (ప్రభుత్యం నిషేధించింది. 
ఐనా, దీని వపు (పతులు రహస్యంగా భారత దేశంలో (పచారమవుతూనే వుండేవి. 108082 నాటి జాకి 
యోద్యమ కాలంలో కూడ అనేకమంది ఆం[ధ యువ 
కులు ఈ (గంథాన్ని చదిఏ ధృఢసఎకల్పుంతో జాతీ 
యోధ్యమంలో పాల్గొన్నారు, సావర్కార్ పారిస్లో 
వుండగానే లండన్లో నర్ కరన్ వె లీ మదన్లాల్ 
డీంగా హత్య చేయడం, ఆతర్వాత అతన్ని ఊం 
తీయడం జరిగింది. 'సౌవర్కార్ అపుడు లుడన్కు (ప్రయాణం తల పెట్రగా, వద్దని. శ్యాంజీ కృష్ణవర్మ, 
లాలా హరదయాశ్, మదాం కామా సలవాో యిచ్చారు. 
వారి సలహాను. క్రోసి పుచ్చి సావర్కార్ లండన్ వెళ్ళాడు. "లండన్ చేరగానే 190 మార్చి 18న అరెస్టు చేశారు. నాసిక్ కుటకేసులో సావర్కార్కు హతమె 

ఖొలొతో నా తంత 

యం న్నదనీ, భారతదేశంలో విచారంచాలనీ 
(బిటిష్ _పభుత్వం ఆదేశించింది. సావర్కార్ (ప్రయా 
౬90 చస్తున్న ఓడ మార్చయిల్ రేవు చేరినపుడు, 
తన వెంట స్క్మాబ్లండ్ డిపెక్టివ్ అధికారి భారతీయ 
పోలీసు నూపరెండెంట్ వున్నా, ఓడలోని మరుగుదొడ్డి 
నుండి సముద్రంలోకి దూకి, ఈదుకుటూ _ఫెంచి 
తీరానికి చేరాడు. కాని అక్కడ (బిటిష్ అధికారులు 
చట్ట విరుద్దంగా సావర్మార్ను స్వాధీనం చేసుకుని 
భారత చేశౌనికి తీసుకు వచ్చారు. దీనిపై (టన్, 
(వాన్సులలో పెద్ద ఆందోళన జరిగింది. దాని ఫలితంగా 
ఈ విషయాన్ని హేగ్ (టిబ్యునల్కు అస్పగించ 
డానికి (బిటన్, (ఫాన్సులు అంగీకరించాయి. చివరికి 
“హేగ్ (ట్రిబ్యునల్ కూడా (బిటన్కు అనుకూలంగా 
తీర్చు యిచ్చింది. ఈలోగా భారత దేశం కోర్డు సావ 
ర్కాారుకు 1911 మార్చి 22 న 50 ఎళ్ళ శిక్ష విధించి 
అండమాన్ లకు (పవానం పంపాలని తీర్చు ఇచ్చింది. 
“50 ఎళ్ళ జైలు శిక్షా?" అని ఒక జైలర్ ఆశ్చర్య 
పోయినపుడు “$50 ఏళ్ళ దాకా బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం 
నిలిచి వుంచే కదా” అని సావర్కార్ అన్నాడు. 
1024 లో సావర్కార్ సోదరులను అండమాన్ల 
నుండి భారత దేశానికి. తీసుకు వచ్చారు. 1987 లో 
రత్నగిరి జైలు నుండి వాంని కౌం(గెస్ (ప్రభుత్యం 
విడుదల చేసింది. 

భారత దేశంలోని విపవ _ కార్యకలాపాలకు 
యూరప్, రిష్యాలలోని రహస్య సంఘాలు _పేరణ 
కలుగ జేశాయి. రష్యాలో అప్పటికి ఇంకా శార్ 
(పభుత్వం పె హత్యలను (పోత్సహించే వ్యక్తి గత 
హింసావాదుల సంఘ్రూలు వుండేవి. వాటికి సంబంధిం 
చిన వారు యూరప్లో కూడా (పవాసముండే వారు. 
“యుగాంత ర్” పారీకి చెందిన హేమచం(దదాస్ 1907లో పశ్చిమ = యూరప్లో (వవానముంటున మ 
రష్యన్ విప్లవకారులతో సంబంధా. లేర్పుర్చు 
కొన్నాడు. 

“వం దేవమాతరంో, “ఇండియన్ (ఫీడమ్”= 
“తల్వార్” అనే పత్రికలతో సంబంధముస్న సర్దార్ 
ర వాభాయ్ రాణా, హేమ్చం(ద దాసుకు ధన సహో 
యం చేసేవాడు. బాంబులను తయారుచేయడం దాను 
వారినుండి నేర్చుకొన్నాడు. ఇతడు భారకదేళానికి 
పిసోళ్ళను, తుపాకి గుళ్ళను రహన్యంగా పంపేవాడు? 
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అలా పంపిన ఒక తుపాకి గుండుతో నే జాక్సన్ హత్య 

చేయబడ్డాడు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధకా లంలో 

ఇతన్ని "ఒక్ దీవిలో నిర్భంధించి, యుద్ధానంతరం గాని 

ఏడిచి పెట్టలేదు. 

లండన్లో విటిష్ పోలీసులు వేధించడంతో, 

అక్కడ పనిజేసిన  కృషవర్మ, సొవర్కార్, 

వ్రేం్యద్రనాధ ఛటోపాధథా కయ, యస్. ఆర్. రాణా, 

ఏ.వి.యస్, అయ్యర్ మొదలైన వారంశా1909-_10 లో 

పారిస్ కు వెళ అక్కడ పనిచేయడం (ప్రారం 

భించారు. పారిస్లో అదివరకే మదాం రుస్తుం కామా, 

హరదయాళ్ పని బేస్తున్నారు. రష స్ో వచ్చి 
(మవాన జీవితం గడుప్ప తున్న సోష డెసూ(కొౌట 

శ్ దం కాత్లో ల 
తొను, సోషలిసు ఇంట ససుల్తోను సంబంధాల 

పెటుకున్నారి- భారత దేశంలోని రహస్య సంఘాలతో 

సంబంధం పెట్టుకొని, పారిస్లో నివసిస్తున్న విస్తవ 

కారులు మొదల (పంచ యుద్దం (హార్ంభ మయ్యాక 

చెల్లా చె దురయ్యారు. మదాం కొ ా, యస్. ఆర్. 

రాణాలను “ఇంటరన్” (ఉన్నరోటుసుండి విడిచి వెళ్ళ 

రాదని నిర్బంధం) చేశారు. కృష్ణవర్క స్విట్టర్లాండ్ 

వెళ్ళాడు. వీరెంద ఛచోపాధ్యాయ బెల్లి న్ వేళ్ళాడు. 

ఈ సందర్భంరో, ఏరవనిత "నదాం కొమా 

గురించి కొంత చెప్పాలి. ఈమె బొంబాయిలో ఒక 

పార్సీ కుటుంబంలో జనించింది. చికొయిజీ రుస్తుం 

కామా అని ఆమె పేరు. -1885 ఆగసులో ఈ మేకు 

వివాహా మయింది. 1902 లో అస్వస్టురాలై న జర్మన్, 

స్కా-ట్లండ్, పాన్సులిలో కొనా ఎవ గడిపి, 1905లో 

లండన్ చేరింది. అప్పడు అక్కడ వున్న దాదాభాయి 

నౌరోజి కి ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా శనిచేసింది. 

(బిటిష్ ప్రభుత్యాన్ని విమర్శించుతూ లండన్లో తీవ 

ధోరణిలో ఉపాన్యాసాలిచ్చెది. భారత సంపదను తర 

లించుకు వెళ్తే టిబిష్ నాకలను అడ్డగించ వలసిందెగా 

చాహాట౦ గా (కటోధించింది. సావర్కార్ రచించిన 

“భారత  స్వాతం్యత్య యుద్దం (1850ను 

హాొఠలెండ్లో ము[ద్రించడానికి ఏర్పాటుచేసింది. 19105ో 

కో పన్ హోగన్లో జరిగిన సో షలిస్తు కాం[గెస్ మహా 

సభలో సావర్కార్ విడుదలై. “ఒక తీర్మానానె 

ఆమోదింప చేసింది. 

యుద్ధ కాలంకో మదాం కామాను తమకు అస్న 

గించప పలసిందిగా (టిబెష్ శు పభుత్వం కోరిన కోర్కెను 

.(ఇంటరే షనల్ సోషలిసు 
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పామ అంగీకరించక, ఆమెను “ఇంటరన్” 

చేసింది. 

భారత దేశ స్వాతంత్ర్య సతాకకు రూపకల్పన చేసి 

మ్మదం సారిగా దానిని L907 లౌ జర్మనీలోని 

స్టట్ గార్త్లో జరిగిన (ప్రపంచ సోషలిస్టు మహాసభ 

కాంట్ తో ఎగుర 

18 దుండి 24 వరకు జరిగిన 

ఈ మహాసభకు మేటమొదటిసారిగా ఒక భారత 

(ప్రతినిధి వర్గం వోజరయింది. అందులోవమదాం కామా, 

సరార్ ౩ వాభాయ్ రాణా వున్నారు. ఈ మహాసభలో నే 

వరస పాలకుల సట మెత్తదనం (ప్రదర్శించే మిత వాద 

ధోరణిని అఫిక సుఖ్యాకులు లెనిన్ నాయకత్వాన 

క,డించారు. అతివాదులకు 108 ఓట్లు వచ్చాయి. ఈ 

సభతో మదాం కానూ అద్భుతమైన ఉపన్యాస 

మిచ్చింది. అందులో భారత (ప్రజల అగచా ట్లను 

వర్షించి, భారతీయుల న్యాయమైన కోర్కెను ఆమో 

దించవల ఇందిగా కోరింది. “భారతదేశం జాగృత 

మయ్యే రి రోజు వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. 

రష్యన్ 5 కామేడ్ల : మార్గాన్ని భారత దేశం అనుసరించు 

కుందని భావిస్తున్నాను. సరికి మా సౌహోర్థ అధినంద 

నలు తెలియదే స్తున్నాను. 99 

తర్వాత ఆమె ఒక సిల్కు (తవ ప పతాకను 

ది. (వతినిధులంతా లేచి హర్షద్వాానా 

చేశారు. ఆ విధంగా భారత జాతీయ పతాక టి 

"మొదటి సారిగా యూరప్ గడ్డపై రెపరెపలాడింది. 

“అంతర్జాతీయ మహాసభ (ప్రతినిధుల ప కార్త లు 

అం కులేషుండా మిన్నుముట్టా"్యని నీప్దీగర్ జీటుంగ్ 

అనే జర్మన్ పత్రిక అనా డు రాసిండి. సుదాం కౌమా 

ఎగురవేసిన ఆ త్రివర్ణ పతాకనే కొద్ది మార్పులతో 

జాతీయ కే 

ళ్ 

కాం గెస్ ఆమూాదించింది. 

"౫ మదాం కామా జబ్బుసడి, ' జీవిత చరమ దశలో, 

1994 లో, భారతదేశానికి వచ్చింది. దర్భ కాలం 

మృుత్యువుకో పో రాడి జన్మభూమికో 1006 ఆగస్తు 

18 న మరణించింది. 

యూరప్లోనే గాక, ఉత్తర అమెరికా, "కెనడాలకు 

కూడా ఏ ప్రవ సంఘాలు న్యాపించా యి. తారకనాద్దాస్ 

అనే బె గాలీ 1906 లో కెనడా వెళ్లాడు. 'బిటిష్ వలస 

పరిగాలసకు ప్రతి 'రేకంగా అతడు నీర్యహించిన పాత 

(ప్రముఖమైనది. 1908 లో అకడు అమెరికా వెళ్లాడు? 
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Clem 
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క 

ళల 

అతివాదులు సెతం, వారని తమ వారుగో అంగికరించ -- భారత స్వాతం (త్య ఉద్యమం ఎప్పుడూ సంస్మరించు 

డౌసికి సిద్ధపడలేదు. తీరిక వేళ్లల్లో కులాసాగా కెలం 

వెళ్ళబుచ్చే కార్యకలాపాబుగా కొందరు రాజకీయాల్ని 

రూపొందించుతున్న రోజులో ఈ ఏన వోద్యమ నాయ 
యగ? రాం 

కులు తమ యావత్తు కాలాన్నీ, జీవితాన్నీ మాతృదేశ 

సేవకు వినియోగించారు. తమను గురిచి పదుగురూ 

పొగుడుతారనిగానీ,  తమసు ఇతరులు హారి ంచుకారని 
యి 

గానీ ఏరు ఆశించలేదు. (బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కూల 

దోయడమే వారి ఎకైక ధ్యేయం. అందుకోసం 

స్వసౌఖా రాలను వదలుకొన్నారు. త్యాగాలు చేశారు. 

చ్నిత్రహింసలకు, చివరకు మృత్యువుకు గురయ్యారు. 

అందుకే భారతీయులు వీరి శౌర్యాన్ని, ఉన్నతాశ 

యాల్నీ, ఉదాత్త హృదయాన్నీ (ప్రశంసిస్తూ, వీరు 

తమ జాతి సంతానమని గర్వపడుతున్నారు. భారత 

జాతికి పౌరుషాన్ని చేకూర్చిన ఈ అమరవీరులను 

తూనే వుంటుంది. తర్వాత కాలంలో ఈ విస్హవ కారు 

లలో ఎక్కువ మంది కాలంచెల్లిన తమ పద్దతుల 
ద్వారా స్వాతంత్రాన్ని సాధించలేమని (గహించి, 

నూతన ఉద్యమాలను నిర్వహించారు. 

రహస్య విస్తవ కారుల “అత్యాచారాల” అంటూ 

సామాజ్యవాదులు, వారి జంట్లు తెగ గగ్గోలుచేస్తూ 

వుంటారు. కాని 1919 లో జలియన్వాలా దబాగ్లో 

జనరల్ డయ్యర్ __ అమాయకులూ నిరాయుధులూ 

అయిన పురుషులు, స్త్రీలు, పిల్లల పె జరిపిన హత్యా 

కాండతో పోల్చితే, 80) ఏళ్ళలో విప్లవ కారులందరూ 

చేసిన “హత్యలు” చాలా స్వల్పం. ఈ “హత్య "లకు 

కూడా (బిటిష్ పాలకుల (కూర దమనకాండయే 

కౌరణం, 



అవరు వ్ వూ 
మొదటి (ప్రపంచ యువం 

మైంది. 1918 తో 
జరీగిన కా కౌం(గస్ మవహోసభ లన్నీ (విట్ష్ eu క్వానికి విధేయతను (పకటించుతూ తీర్మానించాయి. 1918 తో కౌం(గెను జయ( పదంగా యుద్దాన్ని ముగిం న్రినందుక్త (కటిష్్ UE భుక్వాన్ని అధిగ ందించుత్తూ తీర్మానించింది. డక (పక్క (ై పభుత్వ వ్యడిరేక ఉద్య మాలను అణచి వేస్తూ తవనిర్భంధ విఛానాలను అమలు 

వే (వక్క మితవాద నాయకత్వం పట్ల సామరస$ క్రోర్ర కని | కట 

మద్రాసు గవర్నర్ లా 
మహాసభకు హోజతయా 6, 

యా, 

లెఫ్ట్ నెంట్ భర్ నర్ జము మెసన్ కాం(గైెస్ 
ల ల్ రాను 

(ప్రభుత్వానికి విధేయత తెలిపే తీర్మానాన్ని (పవ్వే పెట్టి నెగ్గింపజేళా 
త్ 

దన్ కాబోలు, గవర్నర్ చక్కగా మహాసభ నుండి నిష్క్రమించాడు. 

మొదటి (పపంచ యుద్దం (మారంభమెనప్పుదు 
(కా 

లండన్ న. భారతీయ. నాయకులు యుద్ధానికి 
@ 

రాష్, జిన్నా, ని వ్ మొదలై న నాయకులు లంటన్ర్రో యా పన్నారు. వారు (బిబష్ ష్ సా్యమ్రాజ 
గర 
వ? సొఢించాలనీ, ఇందుకు కారత దేశంలోని సంసానాది 

(అ 
ఎ అచ టై ఇల న 

శులూ, (వజలూ సహాకద్రుచ్చుశ్రార్ర! 
వాగానంచేన్తూ 

(వీటిష్ a ఇ _పభుత్వానిక 

యుల నుదైేశించి వారు _నా్యయాజ్యంలోని పౌర్రల్వ ఆలోల్వం చై * అని కోర్రాడు. భారతీయులతో క అంబులెన్సు వలంటీట దళాన్ని ఏర్పాటు చేశాడ 

1917 రో ఢిల్లీలో వై సాయి. ఏర్పరచిన “యుద్ధ Qe సభతో లొన్నాడు. సలిమందు తోటల యజమాను. 
న వ్య చాంపరాన్లో 
ల్ 10[8 జూలై లో 

చేరడంద్వారా స్వరాజ్యం సంపాదించడాన్సి సహాయపడతారని ఉద్నో ధించారు. టిటిష్ పాలకులకు యుదంచఛో సహాయ 
@ 

(భమలు ఆనాశ్రు మన నాయకు లుదరికీ ఉఊుడేవి. 
ఇందుకు ఒక ఉదాహారణ , యుద్ధం ముగిసీన తర్వాత 
వెర్సెయిల్ ఎలో జరిగే శాంతి సమా వేశానికి తన (పతి నిధిగా తిలక్ ను పంప్రా లని క కౌంటగెస్ నిశ్చయించి ఏంది. కౌని తిలకొక్న వ్యాస్పోర్టు ఇవ్వలేదు. వెర్చెయిల్స్ శాంతి సమా వేస అధ్య ్లునికి, అపుడు తిలక్ ఒక లేఖ రాశారు; “భారత దేశం ఆసయాలోగాని వురోచోటగాని శాంతిని భగ్నంచేస్ప వారికి, 
వ్యతిరేకంగా (టిట్ష్ నామా; 
టానికి, (ప్రపంచ 

దురాక్రమణ దారులకు 
జూ సారత్వాన్ని కాపాడ 

ఇ కాంతిని కాపాడటాన్సిక్షీ (ప్రాచ్య భాగంలో నానా నౌజౌతీ నమిత్రికి జ్ర కివంతమెన న; ౨ యా శః (మూవర్డ్గా పుండగలదు” అని త్రిబక్ ఆ లెఖలొ రాశారు. 

జాతీయ నాయకలు ఇలాంటి (భమలక తోనుగావ దానికి ఆనాాడ్హ (బిట్ష్ పాలక్ష ము వారి మీతరాజ్యాలు చెసి (పకటనలు, యిచ్చిన వాగానాలు కొత్ర కారణం. లు 
సాం కిల ల న an న సా 

న్నా 0(త్యం కొనమె టు (క రాజ్యాలు బోరాడుతున్నా యని [బిటిష్ (సధాని లాయడ్ జార అన్నాడు (ప ళ్ డెంట్ ఏల్చన్ (అమెరికా [ప్రకటించిన 14 అంళా 



నం(/గౌము బోరీ[ల్ | 

పంపిన 

సూచనలలోగల రాష్యయ స్వాతంత్ర్య వాగ్దానము 

లను చెలి ంచుకొనుట వలనను, భారత దేశమును 

i: ములో స్వతం(త్ర భాగసా 

నొనర్చుట మూలమునను భారత (ప్రజల రాజభ క్రిని 

ఆగస్టు 25 న ఇండియా es యుత కం పీవుకు 

సంయు క సా[మాజ షమిగా 
penn) 

నా్యమాజ్య క్షేమము కోసము శాశఇతముగా వరిలునటు 
రః 6 ౧ 

చేయవలెను.” (కౌ. భోగరాజు పటాఖి సతారామయ్య 
యు 

గారి “కాంలగెస్ చరిత్ర” నుండి) 

కాంగెస్ అధ్యక్షులు భూపేం్యద్రనాధ జసు 

“భారత దేశంలో ఇంగ్రిషువారి పరి 

వాక్యంగా చేయడ మ 

నిరంతర సపెతసం నిరంతర నా 

అదే సమయంతో 

పాలన బ్య్యూర్మాక ఎవి వేద 

ఐతే, భారత దేశంపై 

శాసమూ, భారతదేశ ఆక Son పెరుగుతున్న 

అత్యంత భారము అగి అన్నారు. 

1922లో గాంధీజీని కోరులోవచారించ్రినవృడు ఆయన 

చేసిన (పకటన 

పడటం ద్వారా తానాశించిన దేమిబో స్పష్టం చేసింది. 

ఆయన ఇలా అన్నాడు: సేవలన్నిటిద్యారా, నా 

మానత, హోదా లభించడం సాధ్య 

మనే నమ డ్రిక౦ ఈ "సేవా (పయత్నాలన్నిటితో సన్ను 

"దేశ స్టులకు పూ 

చం 

(పేశేపించింది.” 

మొదటి (ప్రపం 

వాళ్ళ పరిస్టితిఎమిటి 3 తమ మనుగడ 3భారత సె నికుల 

అవసరం యేర్చడింది. ఇంగాండ్ క్షేమం కోసు, 

ఇండియాను “సంరక్షించే” బాధ్యత ఈ సెన్వానిది. 
QQ 

కాని మొదటికే మున్ను వస ౦కే ఏం చేయాలి? 

రత సెన్యమే మిత్రమండలి వారని వినాశ మ 

కాకుండ సంరక్షంచినది.” a క 

ఇ 

ఫాను, ౫ హ్లాండర్ స, పాల సైయిన్ మొదలగు 

చోట 5 లక్షలకుపైగా భారతీయ సైనికులు (బిటన్ ' 

తరప్పన పో సో రాశారు, చై నాతోను, ఇతర రంగాలరోను. 

పది లక్షల మంది భారతీయ సెనికులు పోరాడినట్లు 

మరొక అంచనా. వీరితో పదిముదికి ఒకరు చొప్పున 

చనిపోవడ మో, అంగవై కల్యం చెందడ మో జరిగింది. 

భారత దేశం భరించిన యుద్ధ ఖర్చులు 12 కోట్ల 70 

లక్షల పొనులు, భారత జాతీయ రుణం లి తం సె3 

గింది, ఈభారంఅంతా ప్రజల పెపడింది. యుద్దకాలంలో 

విదేశీ దిగుమతులు దాదాపు ఆగినో యాయి. యుద్ధం 

మూలంగా (టబిటన్కు అవసరాలు పెరిగాయి. ఈ అవ 

సరాలను తీర్చడానికి భారతదేశం ఎక్కువ ఉక్న త్రి 
Pa 

చేయవలసి వచ్చింది. ఆ విధంగా భారత దేశ ప ర్రకం, 

పరిశ్రమ కొంత అభివృద్ధి చెందిన మాట నిజమే. 

పారిద్రామిక వేత్తలకు అధికలాభాలు, 

చాయి. పారిశ్రామిక అభివృద్దికి (ప్రభుతం చురుకుగా 

పనిచేయాలని 1916 లో పారిశ్రామిక కమిషన్ 

సూచించింది. పారిశ్రామిక ఏథధానంలో మార్పులు 

భారతీయ పారిశ్రామిక 

సంపదా లభిం 

జ 

పసాయని వెతలు ఆశించారు. 
వావి యువి 

రొకపక్క పారిశ్రామిక వసువుల ధరలు పెరి 
Pa లి 

అవనే 

గాయి. కాని ప్యవసాయోత్పత్తుల ధరలు పెరగలెదు. 
అలా 

Hin 

పద ఒప స ఆయు లం బ్ న 
నిపరి(శ మలు ఇక్కడ లేవు. యుద్ధక అప్పు 'కంట్రోళ్ల 

మూలంగాను, సౌకలకొరత కారణంగాను ఎగుమతులు 

తగ్గి పోయాయి, యుద్ధం చివరిలో జుల్లొ వుత్పత్తి తగ్గి 

సో స్తా గింది, 

ద్యోగం 

పరిశ్రమలు మూత పడటం వల్ల నిక 

పెరిగింది. ధరలు కూడా సెరి గాయి. 



లో 

రైతులు విపరీత పన్నులు చై న్రీంచవలసి వచ్చింది. ఎక్కువ కళ్ళు యిచ్చుకోవల్రపి వచ్చింది. 

యుద్ధకాలంలో ఎినికులను రిక్రూట్ చేయడంలో, యుద్ధనిధులను వసూలు చేయడంలో (టిటిష్ అధి కౌరులు చాలా నిరంకుళ పద్ధతులు అవలంబించారు. యుద్ధం ముగిశాక పరిసతి మరింత అధ్వాన్నమయింది. ఏ దేశ వస్తువుల దిగుమతి మళ్ళా (ప్రారంభమైంది. 
విదేశ పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున ఈ దేశంతో పెట్ట డం (వారంభించాద. భారత పరి|శనులు నషా లకు 
గురయ్యాయి. (క్రమంగా మూతపడడం (ప్రారంభ మయ్యాయి. వీటన్నిటికీ తోడ పేగు, ఇన్హ్హాయె౨జ్రా 
కోటీ 2 లక్షల మందిన్ని దిలిగొన్నాయి. కోతీ 40 

ఖొ'రొలో న్యాంతోం (త్య 

లక్షల మంది అని మరో అంచనా.. డ్రిన్నిక్రో పేజల 
అసంత్భృ ప్రి పెరిగిపోయింది. యుద్ధం ముగిసిన వెంటనే సొ మాజ్యవాద నగ్నస్యభూపం బయట పడింది. (భమలు తొలగిపోసాగాయ్యి, బాలగంగాధర తిలక్. అనీబిసెంటొల “హకోంర్రూర్రా" ఉద్యమం, యుద్ద కౌలంరో దేశంలోను వి దేశాలలోను (బిటిష్ (ప్రభు త్వాన్ని కూలదోయడానికి ఏవిధ విప్లవ _ సంఘాలు 

నడిపిన ఉద్యమాలు, (బిటిష్ (ప్రభుత్వ హత్యాకాండ, నిర్బంధ విధానాలు, ఖిలాఫత్ ఉద్యమం, హిందూ ముస్లిం సభ్యత _ఇవనీ ఎ యుద్ధానంతరం గాంధీ నాయ కత్వాన నడిచిన నాన్ కోపరేషన్ ఉద్యమానికి నాందీ . వౌదకౌల్సుు 

వీత్రిని గురించి కు పంగా తెలును కుందాం, Mb 

| 



“హకోంరూల్” ఉద్యవంం 

భారత జాతీయోద్యమాన్ని (ప్రభావితం చేసిన. 
దేశాల్లో, ఐర్లాండ్ ఒకటి. అది (బిటన్కు వ్యతిరేకంగా 
సాగిన పోరోటాలు, మన దేశంలో జాతీయోద్యమాన్ని 

అవి ఉతాఫహపరిచాయి. 1914 సెపెంబరులో ఐరిష్ 

(ప్రజలు “హోం రూల్” (స్వీయపోలన కావాలని 

ఆందోళన చేశారు. హోంరూల్ చటానికి (బ్రిటన్ 

ఆమోదించింది. భారత దేశ స్వాతంత్ర్యానికి కృషి 
చేసిన విదేశీయులలో అనీబిసెంట్ ఒకరు, ఆమె 

ఐరిష్ జాతీయురాలు, 1847 అక్షోబరు 1 న లండన్లో 

జన్మించింది, రెవరెండ్ ఫ్రాంక్ బిసెంట్ను వివాహ 

మాడింది, ఆమె గార్ల స్ట స్య జీవితం సుఖ(సదంగా 

సాగలేదు. 1878లో భర్త 'ననుండి విడాకులు పుచ్చుకుంది. 
ఆమెకు భారతీయ మతాలు, తత్వశాస్త్రాలు, సంస్క్ఫతి_ 

వీటిపట్ల గాఢాఖిమానం వుండేది. దివ్యజ్ఞాన సమాజం, 

సాంఘికసే వ, విద్యా విషయాలలో చేసిన కృషిద్వారా 

ఆమె (ప్రముఖ వ్యక్తిగా రాణించింది. 1898_94 

సంవతరాలలొ దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని భారత దేశంలో 

సాపించడానికి కృషిచేసంది. కాశీరో ఆమె * “సెంట్రల్ 

హీందూ సూలు” స్థాపించింది. తరవాత అది 

కాలేజీగా మారింది. 1919లో దాన్ని మాలవీయకు 
అప్పగించింది. దాన్నే ఆయన తీర్చిదిద్ది ఈక్రాన్సీ హీందూ 

విశ్వవిద్యాలయం” గా పెంపొందించారు, 1915లో 

ఆమె హోంరూల్ లీగ్ స్థాపించింది. (ప్రభుత్వ 

నివ్చంధానికి గురయ్యింది. 1917 కాం(గనకు అధ్య 

క్షత వహించింది. ఆమె వాగ్జాటిగల గొప్పు వక. 

ధె ర్యశాలె నరాజకీయవే త్త - పంచిరవయిత్రి. 1878లో 
“షం గ్రండ్, ఇండియా . _ ఆప్ట నిస్టాన్” 

రాసింది. “భారత దేశం ట్రికకాలా “ 

“భారతదేశం ఒక జాతి”, “భారత రాజకీయాల భవి 

ష్యతు”, “బానిస భారత దేశమా? స్వతంత్ర భారత 
దేశమా మొదలై న (గంథాలు రాసింది. భారత 

దేశాన్ని మాతృ దేశంగా చేసుకునిఇక్క_డే స్థిరపడింది. 

ఆమె 19883 సెపైంబర్ 21 న చనిపోయింది. 

నే గంథం 

చావాలా ?ి 

1914 తో ఆమె ఇంగ్లాండ్ లో వుంది. పార్ల 

మంట్లో భారతీయ పార్తీని ఏర్పురచాలనే ఆమె 

(ప్రయత్నం ఫలించలేదు. “భారత దేశానికి. స్వపరి 

పాలన ఇవ్వాలని ఇంగ్లా ండ్లో ఆమె (చారం చేసింది. 

అక్కడ “పనో ం రూల్ లీగ్” స్టాప్ పించింది. యుద్ధ 

త 

కాలంలోని “భారతదేశ విధేయక విలువ భారతదేశ 

స్వాతంత్ర్య మె” నని ఆమె (ప్రచారం చేసింది. 

భారత దేశానికి రాగానే “న్యూ ఇండియా” అనే 

పత్రికను, “కామన్ పత్ర” అనే వార హాతికను నిర్వ 

హించింది. 191 సెపైంబ ఏలో బొంబాయి లోని ఆమె 

హోంరూర్” ఆశయాల సారాంశాన్ని 

స్పష్టం చేస్తుంది. “ సజలందరి చేశ ఎన్నుకోబడిన 

కౌన్సిళ్ళ "త్రభుక్వమే స్వీయ పభుత్వం. ఈ 

కౌనిసళ్ళకు ఆర్థిక విషయాలలో కూడా అధికౌరం 

వుండాలి. ఎన్నికై న సభలకే (పభుక్వుం లోదఐడి 

వుండాలి, సామాజ జ్య శాసనసభలో (ఇంపీరియల్ 

కెన్సిల్) కూడ ఎన్నికై న (ప్రతినిధులు వుండాలి. వివిధ 

శాఖలకు బొ బాఘ్యలై న వారు ఎన్నికై న సభకు బాధ్యత 

కల్లి వుండాలి. ఇందులోని వజా (ప్రతినిధులకు ఆర్థిక 

విషయాలలో అధికారం వుండాలి. రాష్ట్రాలో, రాష్ట్ర 

పార్ల మెంట్ లు (శాసన సభలు (సజలచే ఎన్నుకో 

బడాలి. అని ఆ పార్లమెంట్ లకు శాసన సభలకు 

బాధ్యత వహించాలి. “ఇంగ్లాండులో చ్యకవ ర్హి రి లాగా 

పరిమిత అధికారాలతో గవర్నర్ వుండాలి” 

వుపన్యాసం “ 

1915 సెసెంబర్ 25 న ఆమె “న్యూ ఇండియా” 

స్మత్రికలో హోం రూర్ లీగ్ స్థాపన గురించి లాంఛన 

పాయంగా గోకటించింది. దాని ఆశయం “భారత 

దేశానికి స్వీయపాంన (హోం రూల్స్” అని (ప్రక 

టించింది. ఈ సంఘం [బిబన్లోని హోంరూర్ కమి 

టీకి, భారత దేశంలో జాతీయ కాం[(గెస్కు అనుబంధ 

సంస్థగా వుంటుందనీ, భారతదేశానికి సంబంధించి 

ఇం గ్లీమ ప్రజాసా ప్రమ్యం గురించి ప్రచారం చేయడం 

దానీ వని అనీ తెలియచేసింది. 1915 లో బొంబాయి 

కాం[గెస్లో ఈ అభిప్రాయాలతో కూడిన ఒక తీర్మా 

నాన్ని అనీబిసెంట్ ప్రవేశ పెట్టింది. కాని కౌం(గెస్ 

నిబింధనావళికి ఇది విరుద్ధంగా పున్నదంటూ కాం(గెస్ 

అధ్యక్తుడు ఆ తీర్మానాన్ని [త్ తోసెప్పచ్చాడు. ఐతే 

ఆలిండియా క కాంగెస్ కమిటీ ఈ న విషయవై ఆలోచించి 

ఒక పథకం తయారు చేయడా కాంగ్రెస్ ఆమో 

దించింది. అందుచే అనీబి స wn రూల్ లీగ్” 

సాపనను వాయిదా చేసింది. మిత బౌద కాం(గైస్ నాయ 

కోలు దాని అమలుకు ఎలాంటి కృషీ చేయలేదు. అందు 

కని అనీబిసెంట్ మ్యద్రానును (ప్రధాన కార్యాలయ 



ల్ 

స్థానంగా పెట్టుకొని 0 116 సె పెంబర్ 15 న “హోం 
రూల్ లీగ్ోను ంచింది. 

తిలక్" 1908° లో గ ఆకేశ్న శిక్షకు గురై, బర్మా 
లోని మాండలే జై లలో ఆ శిక్షను “అనుభ ంచి 
1914 లో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. సూరత్ 
కౌంగెస్ నుండి తింక్ విడుదల దాకా, ఈ ఏడేళ్ళ 
కాలంలో, కౌం(గెస్ మితవాదుల చేతితో వుంది. తిరిగి 
కౌం|గస్ను పటిషవంతంగా  నిర్మించాలనీ, (పేజా 
బాహుళ్యం ఆధారంగా శ క్రివ వంతమైన ఉద్యమాన్ని 
నిర్మించాలని తిలక్ భావం. 1916 రో ఈస్టర్ వద్ద 
జరిగిన ఐరిష్ తిరుగుబాటు తిలక్ “హోమ్” రూల్ 
ఉద్యమాన్ని గాఢంగా (పచారం చేయడానికి ఉత్సాహ 
పరచింది. 

అనీబిసెంట్ గాని, తిలక్ గాని అనాటి పరిస్టితు 
లలో మొదట _బిటిష్ ప్రభుత్వం పట్ట విధేయత (హక 
టించిన మాట నిజమే, “భార్రత్ర దేశ విధేయత విలువ 
భారత దేశ స్వాతంత్ర్యమే” అని పలికిన ఆనీవి సెంట్ 
సైతం ఆ ఖచ్చిత మైన వై ఖరిని ఏడి, యుద్ద కాలంలో 
తిరుగులేని విదేయత (పకటించా లని కోరింది. తిలక్ 
హడా, విడుదలై రాగానే (టిటిష్ (ప్రభుతా వనికి విధ 
యత (పటించారు. “తన శ E మేరకు (ప్రభుత్వానికి 
సహాయపడటం, దాన్ని బలకర్చడం (కతి భారతీయుని 
విధి” అన్నారు. 

ఆనాడు జాతీయ నాయకులంతా, బెంగాల్ పంజ్రాబ్ల 
లోని రహస్య విషవకారులు మినహా, (బిటన్తో 
సహకరించితే “స్వపరిపాలని ఆ తర్వాత సులభ 
సాధ్యమని నమ్మారు. అందుకనే ఈ (పకటన. 
దక్షణా,ఫికాసుండి 1815 జనవరిలో భా వత దెళానికి 
తిరిగి వచ్చిన గాంధీజీ యుద్దానికి భారతీయులను 
రిక్రూట్ చేసే కార్య (క్రమాన్ని (ప్రారంభించాడు. ఈ 
Me కొన్నాళ్ళ తర్వాత గాంధి చేసిన ప పెస్తా 

లోని ఒక వాక కం చాలు అనాటి పరిస్థితులను అర్ధం 
చేసుకోవ డానికి; “1914 నాటి నా మన స్తత్వాన్ని 
గురించి రా రాస్తున్నాను. అప్పుడు ((భిదష్స్సామా జ్యం 
లోనూ, నె స్వాతం్యత్య పోరాటంతో ఛారత దేశానికి 
సహాయం చేయడానికి సా(భూజ్యానికి గల ఇష్ష 
పూర్వక సా మర్థ్యంరోనూ నాకు 7 నమ్మకం వుండేది. " 

ఆనీవిసెంట్ 1914 లో కాౌాం(గెస్రో చేరింది. 
1914.15 సంవత్సరాలలో కాం(గస్ లోని మికవాదు 

Coon = sf + జే గ భారత నెల యతో 

లకు, అతివాచులకు మధ్య ఐక్యత కె ఆమె కృషి 
చేసినా అది ఫలించలేదు. బొంవాయలో 1915 న జరి 
గిన కాంగైెస్ మహాసభ నూచించిన రాజీ షరతుల 
_పకారం, తిలక్ కౌం(గైస్లో తిరిగి చేరడానికి మరో 
సంవత్సరం వేచి వుండవలసి వచ్చింది. బొంబాయి 
కౌం(గస్లో కాంగస్ నియమావళి మార్పు చేయ 
విడింది. 1918 డిసెంబరు 81 నుండి పనిచేస్తున్న 
సంఘాలు తవు (ప్రతినిధులను ఎన్నుకోవచ్చు. "ఐతే 
“భారతదేశం స్మకమ మార ములతో విటిష్ 
సా్యయాజ్యానికి లోబడిన స్వపరీపాలన సంపాదించుట 
ఆ సంధు ఉద్దేశ గయ పండాలి.” కాం(సి సగంద్యారం 
తెరిచింది. దానిగుండానే తమ పక్షంవారు లోనికి వెళ్ళ 
డానికి యి ష్షవడు తునా న్నారని తిలక్ అన్నారు. 

ఆనాడు తిలక్ వాదనా సటిము. చెపే ప్రై ఉదాహారణలు 
(పజలక సూటిగా అర్హమయెవి. ఆయన రాతలు, ఉప 
న్యాసాలలోని ఈ కింది భాగాలు చూ స్టే. అవి 
(పజలకెంత తొందరగా హృదయానిి హతం. టాయో 
అర్థమౌతుంది. 

“వందమైళ్ళ దూరములో యుద్ధం జరుగు తుండగా 
ఐర్హ ౦డుకు హోమ్రూల్ ఇవ్వాలా 2 వద్దా ? అని 
ఇంగ్లాండులో చర్చ జరుగుతూవుంది. అలాంటప్పుడు 
యుద్దం ముగిసేదాకా భారత దేశం ఎందుకుఆగాలి ? ఆగ 
కుండానే హోమ్రూల్ (స్వయపాలన) అడగాలి. ప్ర పూర్తి 
సిర్రయపాలనక గడువు నిర్ణ యించుళూ వె పార్ల మెంట్లో 
బెల్లు ఆవేశ పెట్రాలి.“ 

అ జ జా 

“చ క్రవ ర్రి రి సకయం౦గా పరిపాలి నునా న్నాడాః 
వె వై (సాయి, గవర్నర్లు, కలెక్టర్లు లాంటి -సేవకలద్యారా 
పరిపాలిస్తున్నాడు. అలాంటప+ వడు ఇప్పటి గవర్నరు 
లేక కలక 5 కావాలని మేం "కోరితే తె, అది రాజ,దో 
హామా 2 2 మేం ఇంగ్లిషు _పసభుత్వాన్ని తరిమి వేయ 
మనడంలేదే. సివిల్ అధికారులో, మా టెల్వీసాహెబో 
పరిపాలన సాగించ్రికే చక్రవర్తి క్రి ఎమైనా నష్టమా? పరి 
పాలన అలాగే ఉంటుంది. చక్రవ ర్రీ రి అలాగే ఉంటాడు. 

మేం స్వరాజ్యం ఎందుకు కావాలంటునా న్నాం?దానికి 
మేం అర్హు అంకాదూ? ఎందుకని ? మాకు ముక్కులేదా? 
కళ్ళలేపా? చెవులు లేవా? బు[రలేదా? మేం రాయవేమా? 
చదవలేమా? గ్యురాలపె స్వారి చేయలేమా? ఇంగ్లండు 
నుండి మీన ఒక 21 వేళ్ళ కు పవాజ్జి కళక రుగా 

అబే 



నం 7 వ | గామ బరి [త 

తీనుకువ వస్తారు. అతనికేమైనా అనుభవ ౦ వుందా? 

దు. 150 ల నుండి రు, 400. లు సంవత రానికి బీతం 

పుచ్చుకొని 60 ఏళ్ళ అనుభవం వున్న నుమలకత్ దార్ 

కన్నా అతడు ఒక 'దెబ్బన అభికుడ వుతాడా? 

“ బిటిషివా వాళ్ళు "మేం పాలనకు అనర్హు లమనీ, వారు 

మాకు నేర్పడానికి వచ్చామనీ అంటారు. ఎన్నాళ్ళు 

నేర్పడం? ఒక తరమా ? రెండు తరాలా ? మూడు 

తరాలా ? దానికి అంతువుందా? ఎలప్పుడూ మీ కింద 

ఇలాగే బానిసలలాగా బకకాలా? ౯. 

స జొ by 

మై త్తం సా_మాజ్య వ్యవహారాలు అన్నీచూస్తూ 

ఇంగ్ల ండులో వుండేవాడికి నెలకి 5 "వేల రూపాయలు 

జీతం కాగా, ఇక్కడ ఇండియాలో ఆ పని నిర్వహించే 

వాడికి 20 వేల రూపాయల జీతమా? ' ఇదుగో భారత 

దేశం మెక్క_ండి అమి వ్యంగ్యధోరణిలో విమర్శ. 

“ఈనాడు జరుగుకున్న అన్యాయానికి సరిమ్యార 

మార్షం---అ ధికారం (పజల చే కల్లోకి రావడం _అది 

వారి "చేతుల్లో ఉండాలి.” 

జా జొ ణా 

ఐతే, ఈ రోగా వూరికే కూర్చుండటం తిలక్ 

స్వభావంకౌదు. హోము రూల్ లీగ్ను సొపింవాడు, 

1916 ఏథ్రిల్ 28 న పూనాలో స్టాపించ్రిన హోమ్రూల్ 

లీగే మొట్టమొదటిది. అనీబిసెంట్ ఆ తర్వాత స్టాపిం 

చింది. ఈ రెండింటికి తేడా తెలియజేయడానికై “ఆమె 

తన సంఘానికి ఆలిండియా హోమ్రూల్ లీగ్ అని 

"పేరు పెటింది. తిలక్ తనీ హోమ్రూల్లీగ్ కార్యకలా 

పాలసు మహారాష్ట్ర న్ మధ్య రాష్ట్రానికి పరిమితం 

చేసుకొన్నాడు. మిగతా భారతదేశంలో అసీవిసెంట్ 

తన ఉద్యమా న్ని నిర్మించింది. ఈ రెండు సంఘాలు 

పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేశాయి. కాం[గస్లో 

_అతివాదులకు, అనగా జాతీయ వాదులకు, హోమ్ 

రూల్ ఉద్య మం నిర్మాణ సివేవకగా ఉపయోగపడింది. 

మధ్యతరగతి ప్రజానీకం. మహిళలు ఈ ఉద్యమంలోకి 

ఆక రింసబడారు. 
యె యె 

“హోమ్ రూల్” ఉద్యమం 
'చింది, ఈ ఉద్యమ 

హోం రూల్ వలంటీరు ద ళా ల ను వాయుస్కాటు 

.ఉద్యమాన్ని, జాతీయ విద్యా పథకాన్ని (ప్రారంభించింది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ న సంవత్సరంతోపల 54 “హోం 

దేశమంతా వ్యాపిం 

సందర్భంగానే అనీవి సెంట్. 

ల్7 

రూల్ ఫీగ్” శాఖలు ఎర్పడ్డాయి. ఆం(ధరో అనీవి 

సెంట్ పర్యటన దానికి సహాయపడింది. హోంరూల్ 

ఉద్యమం మహిళల్ని కూడా విశేషంగా ఆకర్షి ంచినట్లు 

ఆవీబిసెంట్ 1917 కాంగెస్ మహాసభలో చెప్పింది. 

“అనేకమంది స్రీలు, తమ స్వభావానుగుణమెన 

త్యాగం, సహనం, ధై ధైర్యసాహసాలతో స సహాయపడ్డారు. 

అందుకే “పనోంరూల్ ఉద్యమ. పదిరెట్లు త్రీవరూపం 

దాల్చింది. మద్రాసులో పోలీసులు పురుషుల ఊరేగింపు" 

లను ఆపి వేసినప్పుడు స్రీలు ముందుండి నడిచారు. 

నిర్చింధితులను విడుదల చేయాలని వారు దేవాలయాల్లో 

(ప్రార్ధనలుచేశారు. వారి _ప్రార్డనలే నిర్భంధితుల వేడు 

దలకు కారణభూతమయ్యాయి. 

అంతేగాక, మతంతో కూడ ముడి వేసుకున్న కౌర 

కాన ఈ ఉద్యమాన్ని నె సాధువులు, సన్యాసులు గాను 

(గ్రామాల్లో (పచారం, చేశారు, భాషా (ప్రయుక్త త్ర 

రాష్ట్రాలు అవసరమనే సిద్ధాంతాన్ని కౌం(గస్ కన్నా 

ముందుగా ఆమోదించినది శో ఉద్యమమే. అందువల్ల 

కరాడా దీనికి విశేష ప్రాచుర్యం లభించింది. సుప్రసిద్ద 

ప(తికౌ సంపాదకుడు సి. వే చింతామణీ అనీవీ 

సెంట్ను ఇలా |ప్రశంసించా డు, “ఆమె ఉపన్యాసం. 

లోని మాట ద్వారాను (ప్యత్రికల్లో రాసిన రాతల ల్లోని 

పదం ద్వారాను దేశాన్ని ఉర్రూతలూగించింది. బహుశా 

అలా చెయగర్తి నవారు అరుదు.” 

అందుకే (ప్రభుత్వం కన్నెరో చేసింది. విద్యార్థులు 

రాజకీయాం దోళనలో జోక్యం కలుగ చేసుకోరాదరటూ 

పెంట్లా డ్ (ప్రభువు జి.ఓీ జా వారీచేయించాడు. ఆం[ధలో 

కూడ విద్యార్థులు బహిరంగ సభలకు హాజరు కాకూడ 

దనీ, విదా సంస్థల అధికారులు ఇది అమలు పరచక. 

పోతే గుర్తింపు రద్దుచేస్తామ ని ప్రభుత 3౦ బెదరించింది. 

కాని యే "ఉన్సిపోలూ. దాన్ని అమలు పరచలేక 

అనీబిసెంట్ నడుపుతున్న “న్యూ ఇండియా” 

దిన హతిక, “కామన్ వీల్” వారవ్యత్రికలు (ప్రభుత్వా 

నికి ధరావత్తు కట్టవలసి వచ్చింది. ఇందులో “న్యూ 

ఇండియా పత్రిక కట్టిన ధరావకు రెండువేల రూపాయ. 

లను 1817 లో (ప్రభుత్వం వశపర్చుకొని, మరో పది 

వేల రూపాయల ధరావతు కట్టించుకుంది. మొ త్రం 

ఇరవై వేల రూపాయల ధరావకును (ప్రభుత్వం "ఈ 

రెండు ప పత్రికల నుండి స్వాధీన ప పరచుకుంది. 



లొలీ 

తిలక్ విషయంలో కూడ (ప్రభుతం ఇలాగే వ్యవహ 
రెంచింది. 1818లో తిలక్ షిషిపూరి ఉత వం 
జరిగింది. లక్ష రూపాయలు ఆ సందర్భంగా ఆయనకు 
(పజలు బహూకరించారు. ఆ మొతాన్ని ఆయన 
జాతీయోద్యమానికి ఇచ్చాడు. తిలక్ను ఏదో పిధంగా 
ఊపన్యాసాలివ్వకుండా చేయాలని “న తవ ర్రనకు 
పూచీపడా” లనీ మెజిస్రేట్ కోరాడు. అందుకు ఆయన 
ఇరవె వేల రూపాయలు, మరో ఇదరు చెరొక పదివేల 
రూపాయలు పూచీ పడాలని కోరాడు, కాని 1916 నవం 
దిర్ 8 న హెకోరు ఆ ఊతరువును రదుచేసింది. 1917 లో హోం మోల్ ఉద్యమం తీవ రోజకీయాం 
దోళన కొనసాగి- బంది. పభుత్వం నిర్బంధ విధానం 
(పారంఖించింది. 

1817 జూన్ 15 న అనీబిసెంట్, అరెండేర్,వి.పి 
వాడియాలకు నిర్బంధ నివాన శిక్ష విధించారు. వాడియా 
“న్యూ ఇండియా” క తికకు సహాయ సంపాదకుడు. 
ఆరు స్థలాలను పేర్కొని, వాటిలో ఎక్కడైనా ఒక 
చోట వారు వుండాలని, ఆసలాల ను౨డి బయటికి సోరా (అ) 

పభుత ( ర్ టు ఆ ౦ది. 
దని ' భుత కం ఇంట ఎమెంటు ఆర్గరిచ్చింది వీరు 
కోయంబత్తూరు, ఉదకమండలాలను ఎన్నుకొన్నారు. 
జిన్నా ఈ సమయంలోనే “హోం రూల్ లీగోలా 
చేరాడు. (ప్రభుత్య ఊఉ తర్వులను, నిభూలను లక్ష్య ' 
పెటకుండా అనీవీసెంటు తన పత్రికలకు వ్యాసాలు యు 

రాస్తూ వుండేది. సి.పి, రామస్వామి అయ్యరు కూడా 

వాడు. 

ఆనీబి సెంట్ మొదలై న వారిని నిర్బంధించ్రినండుకు 
ఆం(ధదేశంలో కూడా నిరసన సభలు జరిగాయి. 
నిర్పంధం తొలగేవరకు లెజిసేటివ్ కెన్సిలుకుసభులు 
హోజథ కౌరాదని గుంటూడలో జరిగిన నభ కోరింది. 
అనీబిసెంట్ విడుదల కె సాత్విక నిరోధ ఉద్యమం 
(పారంభించాలని కొందరు సూచించారు. ఇది వత 
వరక ఆచరణ నాధ్యమో, ఎంత వరకు ఉపయోగ 
కరమో ఆరు వారారో తెలియజేయవలసిందిగా 1917 జూలై 28 న జరిగన కాంగ్రెస్ ముస్తింలీగ్ సమిష్టి 
స్వమా వేశం రాష్ట్ర కాం్యగెస్ సంఘాల్నీ, ముస్తి ంలీగ్ కార్య నిర్వాహకులను కోరింది. ఆంధ్రలో సాత్విక 
నిరోధానికి ఎక్కువమంది అనుకూలతను సూచించారు. 
మరి కొందరు వ్యతిరేకించారు. బెంగాల్లో విసెంట్ 

హోం రూల్ లీగ్ సభలకు, పత్రికా రచనకు తోడ్చడే 

జారత న్నాణితోం [తో 

మొదలై న వారి విడుదల కోరుతూ జరపవలసిన సభను 
బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ని'షేవంచింది. కాంగగెస్ 
లీగ్ సమిష్షి సమావేశం దీన్ని గట్టిగా నిరసించింది. 
బెంగాల్ ప్రజలు తవు హక్కుల్ని కాపాడుకోడానికి 
న్యాయబిద్దమైన అన్ని ,మార్గాలు అవలంవించుతారనే 
ఆశాభావాన్ని ఈ సమావేశం వెల్ల డించింది. 

1917 ఆగహ్హ, సెప్టెంబర్ మాసాలలో కొన్ని 
రాష్ట్రాలు సాత్విక నిరోధ ఉద్యమానికి అనుకూలం 
గానూ, కొన్ని వ్యతిరేకంగానూ అభి_ప్రాయాలిచ్చాయి. 
నిరీ తకొలంలో నాయకుల్ని విడుదల చేయని వక్షంలో 
సాత్విక నిరోధం _పారంభించాలని మరో రాష్ట్ర్రం 

. నూచించ్రింది. అప్పటి భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శి మాంపేగ్యూ భారత దేశం వసాడన్న వార్త ఆధారంగా 
అతను భారత దేశం వచ్చేవరకూ సాత్విక నిరోధ 
ఉద్యమం (పారంథించరాదని కొన్ని రాష్టా9లు అభి 
(వాయపడ్డాయి, 1917 ఆగస్తు 20న మాం టేగ్యూ 
ఒక (పకటన చేశాడు. “బిటిష్ సాయమాజ్య అంతర్గత 
భాగం [క్రమానుగతంగా బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని 
పొం దేందుకుగాను, వరిపాలనలోని (పతి శాఖరోను 
భారతీయుల సంబంధాన్ని పెంచడమే గాక స్వపరి 
పాలిత సంస్థలను కూడా తమ _పభుత్యం అనుమతించు 
తుంది.” అని మాంటేగ్యూ అన్నాడు. 

ఇది జాతియ నాయకలను తృ పి పర్చకపోయినా, 
వారి ఆ గహోన్ని కొంత తగ్గి ౦చింది. ఇందుకు ఉదా హరణ: మద్రాసు రాష్ట్ర్రం ఇహీరంగ సభలను నిక్నే 
ధించితే సాత్విక నిరోధ పద్దతినవలంబించాలనిమ దాను 
రాష్ట్ర కౌంటగెస్ తీర్మానించింది. కాని మాంపేగ్యూ 
(ప్రకటన తర్వాత రాజకీయ వాతావరణం మారినందున 
1917 సె పెంబరు 2 న సాత్విక నిరోధ (పయత్నాలు 
ఆపాలని తీర్మానించింది. 

అనీబి సెంట్ను, ఆమె అనుచరులను అంతక్ష 
ముందే, సెపెంబరు 18 న వకువల చేశారు. ఆమె, 
కూడా సాత్విక నిరోధఉద్య మానికి విముఖక చూపింది. 
ఇదియువకులకు ఆశాభంగం కలి ంచింది. అఖిల భారత కాం(గెస్ సంఘం, ముసి ంలీగ్లి సమిష్టి సమావేశం 
అక్టోబరు 6 న సాత్విక నేరోధ (పయన్నాలను అపి. 
వేయాలని తీర్మానించింది, 

అయితే కధ ఇంతటితో ఆగలేదు. 1917 కలక తా 
కౌం[గెస్కు వి సెంట్ అధ్యక్షురాలయింది, ఇది హోమ్ 



నీం[గోయ బోరీ [త 

రూల్ లీగ్ విజయంగా ప్రభుతం భావించింది. 

బిసెంట్, తిలక్ లు కౌంగెస్ సంస్థను వశ పర్చుకొన్నా 

రస్, కాం(గెస్లోని మితవాదపక్షం తుడిచి పెటుకు 

హోయిందనీ (పభుత్వం ఒక నివేదికలో పేర్కాంది. 

1918 వ్యప్రిల్లో వైస్రాయి ఢిల్లిలో యుద్ధ సభ 
జరిపాడు. దానికి (ప్రభుత్వం జాతీయ నాయకుల్ని 

అందర్నీ ఆహ్వానించింది. తిలక్ ను, బిసెంట్ ను పిలవ 

లేదు. ఆయన ఢిల్లీ రాకూడదనే ఉ త్రరువును రద్దు 

చేయలేదు. ర్ల సభకు రావలసిందిగా గాంధీ తంతి 

పంపినా. తనం సేధప్పు ఆ తరువులు రద్దు చే స్తేగాని 

రాలేనని cl ఏచ్చాడు.. ఈ విషయం (ప్రభుత్వ 

దృషికి తెచ్చినపుడు, బొంబాయి గవర్నర్ తాను 

సమా వేశవరచిన రాష్ట్ర నాయకు సభకు తిలక్ను 

ఆహ్వానించాడు. 

సె న్యంలో భారతీయులను రకూట్ చేసే తీర్మా 

నం పాక్ మాట్లాడం (ప్రారంభించా డు, (బైటిష్ 

వ్రస్క్వం “స్య్వాయపాలిన” ఇస్తా సామని వాగ్దానం చే సె స్తు 

(ప్రజల్ని బాగా ఉ త్రేజపరచవచ్చని అన్నాడు. రెండు 

నిమిషాలన్నా తిలక్ " ఉపన్య సించకముం దే: గవర్నర్ 

తలవీరుసుగా తిలక్ ను కూర్చోమని అర్జాపించాడు. 

నిరసనగా తిలక్ సభ నుండి వెళ్ళిపోయా గాంధీ, 

మరి కొందరు _పముఖులు తిలక్ ను అనునది 

గవర్నర్ చర్య దొంబాయి హోమ్రూల్ లీగ్లో తీవ 

అసంతృ ప్తి పిని శేకె త్తించింది. 1918 జూన్ 16న 

హోమ్ రూల్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద 

(ప్రదర్శన చేశారు. దుకొణాలు మూసివేశారు. హోం 

రూల్ లీగ్ పతాకాలు నగరమంతా ఎగురవేశారు. నిధి 

వనూలు చేశారు. సాయంత్రం జరిగిన సభకు గాంధీజీ 

అధ్యక్షత వహించారు. గవర్నర్ చర్యను అయన 

నిరసించాడు, (ప్రభుత § వాగ్దానాల నిజాయితీని శంకిం 

చుతూ జిన్నా సందేహం పెలిబుచా ఎడు. బొంబాయి 

గవర్నర్ విల్లింగ్ డన్ అధ్యక్షత వహించే ఏ 

సభకూ, అతడు" బహిరంగంగా తన మాటల్ని ఉప 

సంహరీంచుకొంే తప్పు, హాజరు కాకూడదని తీర్మా 

నించారు. గవర్నర్ రిటిరయినప్పుడు పీడో్య-లు 

పత్రం ఇవ్వరాదని కూడా 'సౌంబాయి హోంరూల్లీగ్ 

నిశ్చయించింది.. 

ఇంగ్లాండులో అభివృద్ది నిరోధకులు, భారత దేశా 

నికి స్వపరిపాలన ఇన్వరాదని చేస్తున్న _పచారాన్ని 

' నివారించడానికి చేసిన 
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న్న ఎదురో్యడొనీకీ అనీవీసేంట్ హోంలీగ్ ఒక పతినిధి 

వర్గాన్ని ఇంగ్లండుకు 1917 జూలై లో 

జోసెఫ్ బాప్టిస్తా అక్కడికి వెళ్ళి విరివిగా భారత 

స్వపరిపాలన శై ప్రచారం చేశాడు. తిలక్లీగ్ కూడా 

పంపిన పతినిది వర్షం మధ్య మార్గంలో (టిటిష్ 

(ప్రభుత్యం ప్యాసుహో ర్థులు రద్దు చేసినందున ఒక వార 

ములో తిరిగి భారతదేశానికి రావలసి వచ్చింది. తిలక్ 
తానే స్వయంగా ఇంగ్లండ్ వెళ్ళదలచాడు. 'టిటిష్ 

మంత్రివర్గం, ఆయన బ్రిటన్లో రాజకీయ ఆందోళన్లో 

పాల్లొననని హామీ ఇచ్చే షరతుపై వెళ్ళనిచ్చిందీ. 

ఇంగ్గేండ్ వెళ్ళగానే తనపై విధించిన షరతులు (పేజా 

స్వామ్య ఏరుద్దమన నించి రద్దు చేయించుకో 

ఒక జస్టిస్ పార్టీ ప్రతినిధికి లేని ఆంక్ష 

నప ఎం చుక్రని ఆయన వాదించాడు. ఆ తర్వాత ఉప 

న్యాసాల ద్వారా, వ్యాసాల ద్వారా విసృత (ప్రచారం 

పంపింది. 

భారతీయుల రకాన్ని పీల్చే దోపిడీ నై తిక విరుద్ద 
మెనది. దీన్ని ఇంకా ఎన్నాన్భ సాగిస్తారు అని 
తిలక్ అడిగాడు. ఈస్టిండియా కం పెనే సాగించిన 

దురంతాలను వెల్లడించాడు. భారత చేనేత పనివారల 

బొటన వేళ్ళను "సరికి చేసి, ఆ విధంగా తమతో పోటి 
భూ తుక కృత్యాలను బయబ 

పెట్టాడు. (టిటిష్ న సామాజ్యం, దాని మి([త్రమండలి 

పేదారం చేస్తున్న (ప్రజాస్వామ్య  సూశ్రాలను 
మొదట భారతదేశంతో నే [ప్రారంభించాలని కోరాడు. 

భారత దేశం సంపూర్ణ స్వపరిపాలన పొందడానికి ఒక 

నిర్జీత తమైన గడువు "పెట్టాలని (బ్రిటిష్ జాయింట్ పార్ద 

మెంబర్ కమిటీకి ఏజ్జ ప్తి చేశాడు. 

అమెరికౌలో లాలా = లజపతిరాయ్ మొదలే నవారు 

హోంరూర్ లీగ్ శాఖను శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఏర్ప 

రచి, అమెరికాలో భారతదేశ స్వాతం (త్య ఆశయాల 

గురించి ఏ స్తృత (ప్రచారం చేశారు. (బ్రిటిష్ ప్రభుత్వా 
నిక్ హడలె ఈ త్తి తమ తరపున కూడా కొందర్ని పంపి, 

పతికూల "ప్రచారం చేయించింది. కాని అది జయ 

వేదం కాలేదు. 

1920 తో గాంధీజీ హోంరూల్ లీగ్కు అధ్యక్షు 

డయ్యాడు. 

యుద్ధ కౌలంలో జరిగిన దురంతాలు, ప్రభుత్యం 

తల పెట్టిన అరకొర రాజ్యాంగ సంస్కరణలు, రౌలట్. 
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ఆకు ద్వారా త్మీవదమన నీతిని (ప్రదర్శించిన _వభుత్వ 
చర్యలు - ఇవన్నీ నాన్ కోపరేషన్ ఉద్యమాన్ని 
(వారంభించాలనే నిర్ణయానికి గాంధీజీ రావడానికి తోవ 

తీశాయి. కలకత్తా (ప్రత్యేక కాం(గస్లో ఈ విషయమై 
నిర్తయం జరగబోతున్నది. (జ్ కౌం(గస్ ఈ నిర 
యాన్ని అంగీకరిస్తుందో లేదో నని గాందీజీకి అను 

మానం. అంచేత 'పోంరూ ట్ర్ ట్రగ్్ దారా ఆ నిర రయం 

చేయదలచుకునా న్నాడు. హోంరూల్ లీగ్ నిబంధనా 
నళిని మార్చించ్చి, “స్వరాజ్య సభొ అని పేరు 
పెట్టాడు. తర్వాత కలక త్రా కౌం (గెస్ సహాయ నిరా 
కరణో ద్యమ తీర్మానం ఆమోదించుటతో, “స్వరాజ్య 
సభకు దాని అవసరం తపి ప్పింది. హోంరూల్ లీగ్ 
నిబంధనావళిని మార్చి కష్టతరం చేయడంతో పాటు 
సహాయనిరాకరణ "*నాన్కో క్వాశేషన్: ఉద్యమ విజృంభ 
ణతో, పహోంరూల్ లీగ్ ఉద్యమం కనునురు 
గంగుంది. 

హోంరూల్ ఉద్యమం తిలక్, అనీవిసెంటొల 
నాయకత్వా న జరిగే సె స్వాతంత్ర్య ఉద మంలో కొత్త 
దశను (ప్రారంభించింది. స్వయపాలనతై నిర్దిష్ప 

తీరిక వేళల్లో 

నాడింది. మాత్ళో దేశానికి తమ యావత్ కాలాన్నీ, 

హోరొల్ న్నారతోం (తో 

శక్తినీ ధారపోసే నాయకులు దేశానికి అవసరమని 
ఆచరణ ద్వారా నిరూపించింది. రాజకీయ నాయకుని 
జీవితానికి (ప్రవర్తనకు కొత్త (ప్రమాణాన్ని చూపింది. 
స్వాతంత్ర్యం సాధించడానికి జాతీయ వనరులను శ క 
లను కేంద్రీకరించాలని తెలియ చేసింది. చి త్తకుద్దితో 
నిర్ఫీతితో ఎవరి అను(గహోలకు, ఆ(గహాలకు లె లెక్క 
చెయ్యకుండా, రాజకీయ రంగంటో (పజాఉద్యుమాన్ని 
చొప్పించాలని. ఇందుకు దారి చూపిన వాడు. తిలక్, 
1916.18 లో హోంరూల్ ఉద్యమ ఫలికంగా దేశ 
మంతటా రాజకీయ సంఘాలేర్పడ్డాయి, రాజకీయ 
ఆందోళనా పద్దతులలో (కొత్త శె శై లిని 
రూపొందించింది. కొ త్త క్రొ _తృ(ప్రాంకాలలోఉద్యమానికి 
కోజల మద్దతును సంపాదించింది పోజలలో కొ త్త 
కొత్త శాఖలకు ఉద్యమం వి స్తరించ్రింది. 

సా_మాజ్యవాద (ప్రభుత్వాలు ఎవరికి వాళ్ళు తామే 
విజేతలుగా రావాలని విశ్వ (యత్నాలు చేస్తున్నాయి. 

' ఒకదాని పీకను మరొకటి నులిమి వేనుకుంటున్నాయి 
దేశాన్ని విము క్తి చేయడానికి ఇదే అదను అని విప పవ 
కౌరులు భావించారు. (ప్రజలు కూడా తమకు విమ క్ 
తష్టరలోకలుగుతుందని ఆశినూ పూ వచ్చారు. స్వదేశంలో, 
విదేశాలలో టిటిష్ సా సె యూజ్య వ్యతిరేక ఉద్యమాలు 
తలెతాయి. 



వహబ్బీలు 

19 వ శతాబం నాటి ముసి౦ తిరుగుబాటుదారులు 

“వహవ్బీ"లను హరా 'అణచ్రివేశామని (బిటిష్ 

- పాలకులు భావించారు కొని 115 లో వాయవ్య 

రాష్ట్ర సరిహద్దులో వహవ్ఫీ ఉద్యమం తిది తల 

యె త్తింది. వహబ్బీఉద్య మంఎంతవరకు మత సర మైంది? 

ఎంతవరకు జమీందారీ వ్యతిరేక ఉద్యమం? ఏ 'దశలో 

. ఇది రాజకీయ స్వభావంసంత రించుకొంది అనే విషయా 

లలో చర్నితకారులలో కొంత అభ్నిపాయం వుంది. 

- ఇటీవల చరిత్ర పరిశోధనలకు విసృత అవకాశాలు 
లభించినందున అనేక విషయాలు వెలుగులోకివచ్చాయి 

18567 స్వాతం్యత్య. సంగ్రామ చరితను గురించి 

చెప నపుడు ఈ ఎషయమె (పనావించాము. ఇప్పుడు 

ఈ ఉద్యమం 1015 ఘబనలను 

తెలుసుకొందాం. 

18వ శతా తాబ్దంలో అరబ్ మత సంస్క ర్త ర అబ్బుల్ 

వాహెద్ సిద్ధాంతాలను అనుసరించిన ముసి 0 తెగను 

వహవ్బీలు అంటారు. అబ్దుల్ వాహోట్ ఇస్తాం మక 

సిద్ధాంతాలకు భావ్యం చెప్పే, సంస్కరించీన శుద్ద 

తత్వాన్ని వవేశపెటాడు. వాహెట్ అనుచరుల్ని 

వహవ్బీలంటారు. భారత దేశంలో ఈ ఉద్యమ సంస్థా 

పకుడు రాయబెరై లీకి చెందిన ఫకీర్ సయ్యద్ అహ్మద్ 

టైల్వీ.' 
“వహవ్బ్చీ” అనే పదాన్ని మనదేశ చర్మితకు సం 

బఎధించినుత వరకూ “ఇస్తాం వ్యతిరేకులు” అనే 

అర్థంలో ఉపయోగించినట్లు అనేక మంది ముసి ములు 

భావిస్సునా న్నారు. విప్ర వకా రులను * “బ్యరరిస్తుబ"(వ్య క్ర క్రి 

గత 'హింసాకొండ "జరిపే వారుగా చి'త్రించినట్లుగానే 

"టిటిష్ పాలకులను, వారి తి కొత్తులై న జమీందార్ల ను, 

వడ్డీ వ్యాపారులను ఎదిరించిన, ముస్లి ౦లకు కూడా ఇచే 

అర్థం స్ఫురించే విధంగా బ్రిటిష్ ా లకులు, కొందరు 

చరీత్ర కారులు వాడారు. 

మన దేశంలో వహవమ్బీల ఉద్యమం అసలు "పేరు 

"మహమ్మదియా త తరీకా” దీని స్థాపకుడు సయ్యద్ 

"అహ్మద్ జైల 'బిటిష్ వాళ్ళ వ త్తనం కూల్చడానికి 

జీహాద్ (పవిత్ర యుద్దం) సా గించడానికి కృషిచేశాడు. 
ఫ్యూడల్ యుగంలోను, అంతకు ముందు కాలం 

లోను మత (పాదిళ్యం ఉద్యమాలపై పుండేది. భారత 

దేశంలో ఇది మరీ స్నషం. అన్యాయాలను, - పీడనను 
. ఎచురొ గా నేందుకు (పజలను G&G _శెజితం చేయడానికి 

దా 
పూర్వాపరాలను 

చట 

మతాన్ని సాధనంగా చేనుకున్నారు కొందరు. 

చివరకు వ్యావసాయిక 
తన్ను రాన. 

ఇ 

ఇది 

ఆశ్చర్యపడవలసిస అంశం ఏమీ కౌదు. మత (ప్రమే 
యం కలిగి సామాజిక సంస్కరణ, మతంలోని చెడుగును 

తొలగించి క్షాళనం చేసే కౌర్య(క్రమాలకో (సారంభమై 

తిరుగు బాటుగా పరిణామం 

చెందిన ఘటనలు చర్మితలో ఎన్నో వున్నాయి. చివరి 

కవి (బైటిష్ సామాజ్యవాదంతో తలపడ్డాయి. అలాంటి 
వాటిలో వహబ్చీ ఉద్య మం ఒక టి. బక దశలో అది 

బెంగాల్, బీహార్, పంజాబ్, మదాసులకు వ్యా ప్రి 

చెందింది. 1857 స్వాతంత్ర్య సమరానికి ఈ ఉద్యమ 

అనుయాయులు పలుచోట్ల నాయకక షం వహించారు. 

ఫరీద్ పూర్కి చెందిన పీ పర్ షరియకుల్లా ఈస్తిండియా 

కంపెనీ మద్దతుగల (బిటిషు తోట "యజమానులకు, 
కొత్తగా ఏర్పడ్డ జమీందార్ల కు, వడ్డీ వ్యాపారులకు 
వ్యతిరేకంగా క్రియా” ఉద్యమాన్ని 'సడిపాడు. 

“ఫరజ్"” అంతే“ అల్లా ఆజ్ఞ” అని అర్ధం “ఫరై జీలేక 

ఫరాజీ"” అంసే అల్లా 'ఆబ్లనే పాలించే హేతి అర్థం. 

మీర్ నజరలీ తధ్వర్యొన బెంగాల్లో కలకతాకు 
సమీపాన ఒక (గామంలో జరిగిన తిరుగుబాటుకు 

“బర్వాత్” తిరుగుబాయి అంటారు. దానికి మీర్ నజరలీ 

నాయకత్వం వహించాడు. ఇతడిని “టిటూ మీర్” 

అనేవారు. కలకత్తా సమీపంలోని నారొశేల్ బెరియా 
(గామం కేంద్రంగా ఈ తిరుగుబాటు జరిగింది. మహ 

మ్మద్ మాసుం సేనానాయకుడుగా రై తు యువకులు 

తిరుగుబాటు సెన్యంలో చేరారు. 1881 నవంబరు 17న 

జరిగిన తిరుగుబాటును ఫిరంగులు, గురాలు మోసుకు 

వెళ్ళిన శతఘ్నులు, పది రెజిమెంట్ల పదాతి దళాలతో 

కూడిన సైన్యం డిసెంబరు లి నాటికి ఓడించింది. ఆధు 

నిక ఆయుధాలదే పె చేయి కావడంతో 'టిటిష్ వాళ్ళు 

గెలిచారు. మాసూంను ఉరి తీశారు. అనేక మందిక 

యావజ్జీవ శిక్ష విధించబడింది. మొ త్తం 300 మంది 

ఖై దీలయ్యారు. దీన్ని కూడా వహన్సీ తిరుగుబాటు 

జాబితాలోనే చేర్చారు (బిటిష్ పరిపాలకులు. 
బిటిష్ వాళ్ళ ఆదీనంలో వున్న భారత దేశం 

“దారుర్ హరబట్” (శతృ దేశం) అనీ “ఫిరంగి” లను 

(విదేశీయులను) తరిమి వేసి భారత దేశాన్ని “దారుల్ 
ఇస్తాం” ' (ఇస్తాందేశంుగా మార్చాలని. ముసి 0 ఫేన 

" టిక్ (మళోనా శ్రిదులు)గా (బిటిష్ ప్రభుత్యం వర్షి 0 

చిన తిరుగుబాటు దార్హను కూడా “వహబ్చీ"”లినే. 



చరిత్రకారు లన్నారు. దాదాప అర్ధ శతాబ్దం నాటు (1820 నుండి 1870 వరకు) జరిగిన ఈ బోరాబాలను  టిటిష్ గ్రోభుత్వం అతి (క్రూరంగా అణచి వేసింది. 
పఠాను జాతులు నివసించే వాయవ్య. రాష్ట్ర సరి హొదులో .వారి సపాక్రారంత్రో సీతానాలో నహన్న్బీలు ఒక కాలనీన్లి నిర్మించుకొన్నారు. అక్కడ సైనిక శిబిరం వర్పరచుకొనా ఇరు. అదే తమ స్వతం(తడే శ 'కేర్యద్రమనీ అన్నారు. అక్కడినుండి (బీటిషు వాళ్ళ బానిసత్వం (కిందవున్న భారత దేశాన ఎ విముక్తి చేయ డానిక్ పథకాలు వేసుకొన్నారు. ఒక్ వ్పృడ్తు సీక్కులతో యుద్ధాలలోను, మరొక్కప్వుడు _ అఎతఃకలహోలకో సతమత మైన వీరు, తిరిగ సమేకృళులై టిటిము [ప్రభు త్వాన్ని హడలి త్రించారు. సితానా కేంద్రంగా వివిధ - పాంకాలక్ష ఆయుధాలను, వలంటీర్ల ను వస్తువులను సరఫరా చేస్తున్న వీరిని 1868 త్రో (బెటిష్ (వభుత్వం అతి (కూరంగా అణచివేసింది. ఆ వర్త సంవత రం పాట్నా, ఢిల్లీ లలో వహావ్రీ ఎలను అణచివేసింది. ఆ . తర్వాత తిరుగువాటపై అనేక ఏచారణలు జరిగాయి. 1001 లో అందాక విచారణ, 1885 లో పాట్నా విచారణ, 1870 సెపెందర్లో మాలా విచారణ, 1870 అకోవరులో రావనుహల్ ఏచిస్అ,. 1879. 1871 లో దవావీ విచారణ జరిగాయి. “సామాజ్య మహారాణికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడానికి కట చేశారు.” అన్నదే ఈ (పతి విచారణలో ఆరోపణ 

వహాబ్బీ ఉద్యమకారులు వుంచి నిర్మాణదక్షతను (ప్రదర్శించారు. ఉద్యమాన్ని ఏవిధ (ప్రాంకొలకు వ స్త రింప చేశారు. అఖిల భారత నాయిలో బ్రిటిష్ వ్యతి రేక ఉద్యమ నిర్మాణానికి వహవ్చీ ఉద్యమం (పేరణ కల్గించింది. వహవ్నీ ఉద్యమాల చరిత్ర వినడంవల్లనే బీపిన్ చం ద్రపాల్కు మొట్టమొదటిసారి రాజక్రీవ్వు చె తన్యం కలిగింది, 
ఇక పసుత విషయం. గర ఫి[బవరిలా లాహోర్ నుండి 15మంది విద్యార్థులు దేశాన్ని వదలి పెట్టిపోయారు. వహీ తెగకు చెందిన సయ్యద్ అహ్మద్ షా ఒక కాలనీని వాయవ్య రాష్ట9ింలోన్ని స్వతంత్ర ప్రాంతంలో ఏర్పరచాడు. అక్కడ నివసించే వారిని ముజాపొడ్రీ అనేవారు. రాజ దోహాకమిటే రిపోర్టు పీరీకీ మత్రోనా శ్రిదులు (ఫెనబిక్స్) అన్ని “పేరు పెట్టింది. లాహోర్ విద్యార్థులు వీరితో కలిశారు. 

ఇండ నుండి. వెళ్ళిపోయిన వారిని 

జొరొోత స్వాతం (తో 

(గోవ_క్త్ర మహమ్మద్ ఉదాహరణను అనుసరించే వారిని అఎప్పే, నిరంకుశత్వాన్ని భరించలేక తమ 
| ముజాపాది అని 

అంటారు వారు కౌటూర్ర్ వెళ్ళారు. అక్కడ డట న 
న్కు గురయ్యారు, తర్వాత కొంత కౌలానికి పారిని విడువలచేశారు కాగి నిఘా మాతం వుంది. అందులో ఇద్దరు తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చారు. రష్యా చేరిన ముగ్గుర్ని జార్ _పభుక్వం (వీటిష్ (ప్రభుత్వానికి అప్ప గించ్రింది. (బిటిష్ వాళ్ళు తమ శతృవులు గనుక, 

ముస్టింల పప తస్టలాలై న మక్కా, మదినాల పై దాడి చేసి అవమాన పరుస్తారని టర్కీ. సులాన్ చేసిష (ప్రక టనతో ఊ(దికు లయి, తామిక్క_డికి వచ్చినటులాహోర్ 
విద్యార్థులు చెప్పారు. ఇదంతా (పభుత్వ రిపోద్దులలో ఉన్న విషయమే, 

1917 జనవరిలో రంగపూరు, డక్కాలకు చెందిన ౦లు కొందరు వాయవ్య సరిహద్దు (ప్రాంతంలోని 
౦(త (ప్రాంతంలో ఏర్పరిచిన కాలనీకి వచ్చి హవ్చీలతో చేరారు. కొంతడబు కూడా 

చ్చారు. 
1916 ఆగసులో మరొక “కుటోను (ప్రభుత్యం పేర్కొంది. దానికి “నెల్కు. ఉ త్తరాలొ కట అని పేరు. వాయవ్య సరిహద్దులో టిటిష్ వాళ్ళ దాడి చేయాలనీ, దేశంలో ముసిములు ఒకేసారి తిరగబడాలనీ దీని పధకం. గ 
1919 ఆగస్టులో (సభుక్వానికి ఈ కుట గురించి తెలిసెంది. వాయవ్య సరిహద్దులో (బిటిష్ వారిపై దాడి చేయడం, అదే సమయంతో భారత దేశంతో 

ae) స్వత 

మ ౬ఒ 

 ముసింలు వారికి అండగా తిరగబడటం ఈ పథకంలో య 

ముఖ్య అంశం. ఈ కథకాన్ని అమట పరచడానికి మౌలానా ఒబేదుల్లా 1915 ఆగస్టు వాయువ్య నరి హదును దాటాడు, అతనితొ పాటు మరికొందరు కూడా వున్నారు. సంయు క్ర రాష్ట్రాల (య. పి.) లోని షహరన్ప్పూర్ జిల్లాలోని “దియోబుద్ొ”లో ఒక ముస్తిం మత స్కూలులో మౌల్వీగా ఒవీదుల్లాతర్భీ దు పొందాడు, ఇతడు సింధు రాషానిక్రి చెందినవాడు. సిక్కు జాతీయుడు, ముస్టిం మతం సచ్చుకొన్నాడు. ఆ స్కూలులో బిటిష్ వ్యతిరేక భావాలను అధ్యా పకులలోను, విద్యాధ్ధలలోను చొప్పించాడు. ఈ స్కూలులో (ప్రధాన మౌల్వీ అయిన మౌలానా 



నం గాము బరి (త 

మహ్మద్ హసన్ కూడా అతని (ప్రభావానికి లోన 
య్యాడు. ఈ విషయం గుర్తించి అతస్నీ, అతని 
సహచరులు కొందర్నీ : సూలు అధికారులు ఉద్యోగం 
నుండి తొలగించారు. ఐకే మహ్మద్ హసన్తో 
ఒబీదుల్లాకు సంబంధాలు పుండేని. అతని ఇంటికి 
వస్తూపోతూ వుండేవాడు. 1815 సెపెం ంబిర్ 18 న 
మహ్మద్ హనన్కూడా భారత్రద్రేశరి విడిచ పెటి 
వెళ్ళాడు. అరేబియాలోని 'హెజాజ్ వ వెళ్ళాడు. గ్ 

"మొదటి (పపంచ యుద్దకాలంలో, (పభుత్వ అధి. 
కొర పత్రాలలో సయ్యద్ ఒదీదుల్లా 'పెరుఅనేకసార్లు 
"పేఠ ర్కాన బడుతూ వచ్చింది." ఢి ల్రీలో, 
వాయవ్య రాష్ట్రాలలో విస్తవ పార్టీలను సంఘటికం 
చేశాడు. బిటీష్ వాళ్ళకు “వ్యతిరేకిగా తాము ని సాగించే 
సాయుధ పోరాటంలో సహాయ పడవలసిందిగా ఆప్ట 
నిస్తాన్ పభుతా ఇనికి వజపి చేశాడు. కారణాలే 
మైనా సహాయపడలేక వె 

(బ్రిటిష్ (వ్రభుత్వంతోటి. మెతిని విడీవాడవలసిందనీ, 
టిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా భా రతియ దెశభ క్ష కులు 
సాగించుతున్న పోరాటానికి సహాయ సడవలసిందనీ 
రష్యన్ జార్ కోభుత్యాని3 ఏజ్ఞ ప్తి చేశాడు. 

ఒదీచుల్తా మరికొందరితో కలిసి పశ్చిమాసియాలో 
మునిం సెనికలలో (విటిష్ వ్యతిరేక తిరుగు బాయికు 
(ప్రచారం చేశాడు. టర్కిష్ గవర్నర్ ఘలిబ్ పాషా 
సహకారంతో ఈ (వచారం సాగించాడు. సింద్లోని 
“హైద్రాబాద్కు చెందిన మియా అన్సారీ, షేక్ అబ్దుల్. 
రహ్మాన్ కూడా వాతో కలిశారు. ఒబీదుల్లా మిత్రుడు 
"హెజాజ్ లో వున్న మహ్మద్ హనన్క. రహస 
సంకేత భాషలో సిల్కు గుడ్డ పె ఉ త్రరాలు నడిచాయి. 
వసుప్ప పు పచ్చని గుడ్డల పె రక్కేగారాశార ఆవు త్త 
రాలు, అందుచేతనే " “సర్ముఉత్త తరాల కు[టోగా దీన్నీ 
వ్యవసారించారు. 

ఒబీమల్లా, ముస్లిం శతోన్మాదులని పిలువబడే 
వహవ్బీలతో మొదట చేరాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ 
నుండి కాబూల్ కిమితులతో కలిసి వెళ్ళాడు, అక్క_డ 
టర్కీ, జర్మనీ (ప్రతినిధులను కలిశా దు వాళ్ళతో 

పంజాబ్ 

నాకై 

పోయిం ది. ఆప్ట న్ _పభుత్యం. 
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మిత్రత్వం సాగించాడు. హేజాజ్లోని టర్కిష్ 
'సెనిక గవర్నర్ ఘరీబ్ పాషా జారీచేసిన “పవిత్ర 
యుద్ద "(ప్రకటన (టటిష్ వాళ్ళ చె తీనుకొని ఒవీ 
దుల్లాకు దియోబంద్ రో మికుడై న మౌల్విమహ్మద్ 
మియా అన్సారీ వచ్చాడు. 1916 లో ఈ (పకటన 
వెబువడింది. దాన్నే “ఘలీబ్ నామా” అంటారు. 
ఒటీదుల్లాకు దియోబ ద్ స్కూలులో మితుడై న 
హాసన్. వెంట, హెజాజ్కు అన్సారీ వెళ్ళి తనతో = ఈ 
(పకటన తీసుకొ చ్చాడు. దీని నకళ్ళను తోవలో పంచు 
కొంటూ వచ్చాడు. వాయవ్య రాష్ట్ర సరిహద్ధులోను, 

భారత దేశంతోను పంచి పెట్టాడు. 

మౌలానా ఒవీదుల్లా కాబూల్లో ఏర్పడిన “తాత్యా 
లిక భారత నభుత్యం”లో ఒక మంత్రి. ఈ ప్రభు 

తార్చనికి అధ్యక్షుడు రాశా మహేంద (వతాప్. అమెరికా. 

లోని. గదర్ పారీ సభ్యుడైన బరకుకుల్లా (గ్రధాన 
మం (తి (గదరొపారీ, తదితర విప్లవ కారుల కార్య 
కలాపాలను గురించి మరొకచోట తెలుసుకుందాం) 
ఈ తాతా. బక ప్రభుత్వం టర్కీ గ్ “భుత్వంతో మె్యతి 
ఏర్పరచుకొని తమ లక్ష్యాన్ని సాధించాలనుకొంది. 
ఈ విషయాలన్నీ ఒనీదుల్లా తన మితుడు మౌలానా. 

మహ్మద్ హాసన్కు ఒక ఉత్తరంలో రాశాడు. అలాగే 
హాసన్కు అన్సారీ మరో వు త్రరం రాశాడు. ఈ ఉత్త 

రాలను (బిటిష్ [వ సభుక్వం గమ స్థానం చేరకు డానే 

గట్టి వేసింది. మెక్కా_ ౩ షరీష్ ద్రోహ చేశాడు. ఫలితంగా. 

కుట్ర విఫలమైంది. దియోబంద్ స్కూలు (పిన్సిపాల్ 

షేకొ_ఉల్_హింద్ యున్దఖై దీ అయ్యాడు. ఘలీట్. 
పాషాను అనేక మంది ముస్లిం విప్తవ కారులను, 
ముస్తిం విద్యార్థులను, అనేక మంది సైనికులను అరెస్టు 
చేసి దీర్గ కాల శిక్షలు విధించారు. 1918 వరక 

మాల్లా లో. మహ్మద్ హసన్ను మాల్తా కోటలో బంధిం 

చారు. 200 మంది తిరగబడ్డ ముస్తిం సెనికులను. 

బాసొలో కాల్చి చంపారు. ఈ తిరుగుబాటు ఫలితంగా. 

పంజాబు వాయవ్య సరిహద్దు సింధు రాషూలకు చెందిన 

వందలాది ముసి మ్ యువకులను అరెస్టు చేశాలు. 



గదర్ పా ర్రీ వూర్వరంగం 
“భారతదేశంలో గదర్ (తిరుగుబాటు) చేయడానికి 

సాహాసంగ్గల నైనికులు కావాలి. 

“జీతం __ మృత్యువు. 
“విలువ __ ఆత్మబలిదానం. 
“పెన్షన్ స్వాతంత్ర్యం. 
“యుద్దరంగం _- భారత డేశం” 
ఖ్ % జ్ 

అమెరికా పశ్చిమతీరంలో ఒకానొక పార్తి పై విధంగా ప్మతికా [పకటన అడ్వర్తయిజు మెంటు చేసింది. ఆ పార్త, గదర్ సొట్ట. అది (ప్రవాస భారతీయుల పార్టీ. 
భారత స్వాతంత్ర్య సంపాదనశై ఉవ్విళ్ళూరిన పార్టీ. 
అందుకోనం అషకషాలువడ్ర పార్రీ. జ ర యి యు 

లాలా హరదయాళ్ 191} తో అమెరికా చేరాడు. 
అమెరికా చేరకముందు ఆయన అనేక దేశాలను 
చూశాడు. 1912 లో లేలాండ్ సాన్ఫోరు యూని 
వర్శిటీలో తత్వశాస్త్రం, సంస్కృతం బోధించడానికి 
(పొసఫెసర్ (అధ్యాపకుడ్ఫుగా నియమించబడ్డాడు. కాన్ని 
సెపైంబరులో ఆ పదవికి రాజీనామాచైేసి, విప్తవ కార కలాపాలు సాగించడానికి బెర్కెలే వచ్చాడు. హర 
దయాళ్ భారత స్వాతంత్ర్యానికి ఏదో ఒకటి చేయాలని 
తపనపడుతున్నాడు. (బిటిష్ సామాజ్యంలో భారతీ 
యుల బానిస పరిసికులను గురించి అమెరికాలో తెలియ 
చేయడం, అమెరికా, కెనడాలకు వలసవచ్చిన భారతీ 
యులు తమ మాతృదేశానికి చేయవలసిన విద్యు క్త 
ధర్మాన్ని గురించి చెప్పి, వారిలో చైతన్యం తీసుకు 
రావడం అవసరమని భావించాడు. అప్పట్లో వలస 
వచ్చిన భారతీయుల పరిస్థితులను తెలుసుకొందాం. 

అమెరికా, కెనడాలకు వలస వెళ్ళిన వారిలో 
(ప్రధానంగా పేంజావీలు. _వారత్రో ఎక్కువమంది 
సిక్కులు వున్నారు. వారెందుకు వలస వెళ్ళవలసి 
వచ్చింది ? ఈరెండు దేశాలకే వారెందుకు వలన 
వెళ్ళారు. వలన వెళ్ళడానికి ముఖ్యకారణం ఆర్థిక 
సరిస్టితులే. ఇల్లూ వాకిలీ వదలి ఊరుకాని ఊరుకో, @ op) 

'దేశంకాని దేశానికో వెళ్ళడం ఎవరికిమా[తం ఇషం 
(a) వుంటుంది ? బంధుమి(తులను వదలి వెళ్ళడం ఎంత 

బాధాకరం ? అకలిచాధకు ఆగలేక, దారి ద్యానీకి తట్టుకో 
లేకనే పృటిపెరినిన భూమిని వదలి పరచేశాల రు 

పాళలె నారు. 
Qe 

' 

(ప్రధమ భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధం తర్వాత 
పంజాబు రె తుల సరిసిత్రి అధ్వాన్న మెంది. భూమికిను _ 

పూ పెరిగింది. పరొక్షపన్నులు భారమయ్యాయి. షాహు. 
కారకు చాకీలు పెరిగాయి. ఉన్న కొండ కాస్తా 
ముక్కలు చెక్కలయింది. నెలకు తొమ్మిదీ పదీ 
రూపాయలకోసం (బిటిష్ సైన్యంలోచేరి (పాణాలు 
పణం పెటడంతస్ప పంజాబ్ యువకులకు మరో గత్యంతరం లేదు. 

గదర్ పార్టీ చరిత్రకారుడు సోపహూన్సింగొజోష 
మాటల్లో చెప్పాలంపే_. “సా మాజ్యవాదానికి మాన 
వత్వంలేదు. మనసంటూ లేనేల్రేద్రు, మానవ విలువలు 
దానికి తెలియవు. దాని Motive force : దోపిడి, 
లూటీ, కొల్ల గొట్టడం, చంపడం, మూకువు శ్రిడి హత్యా 
కౌండ, యుద్దాలు చేయడంద్వారా, ర క్రసము(దాలు 
పారించడంద్వారా అది డబ్బు పోగుచేసింది. బలహీన 
దేశాలను బానిస చేశాలుగా మార్చినందుకుగానీ, వాటిని 
దోపిడి చేసినందుకుగాని అది ఏమాత్రం పళ్చా తాపం 
చెందదు." 

అటు సెన్యంలో చేరడమో, పరాయి చేశాలకు  వలసపోవడ్డిమో తప్ప గత్యంతరంలేని పరిసితులలో సి పంజావీలు, ముఖ్యంగా సిక్కులు అమెరికా, కెనడా లకు వలస వెళ్ళారు. తమిళ, మలయాళీలలోని "పేదలు, 
టీటీష్ అధీనంలోని ఆసియా, ఆఫికా దేశాలలో తోట, 
కూలీలుగా పనిచేయడానికి వెళ్ళారు. కాని పంజావీలు 
అభివృది చెందిన (బిటన్. కెనడాలకు వెళ్ళారు. యణ 

పంజాబు ఆనాడు ఎందుకు అలా ఆరికంగా గానే 
అ కౌక రాజకీయంగా కూడా వెనుకబడివుంది * భారత 

దెశాన్ని బొనసగా వంచాలం పే పంజాబు నిదపోతూ 
వుండాలి, వెనుకబడి వుండాలి. ఎందుకం పే పంజాబు, నెనికుల్ని రికూట్ చేసుకొనేందుకు అవసరమెన 
"కేంద్రం. దేశంలో ఆనాడు పదమూడో వంకువున్న 
పంజాబునుండే భారత దేశంనుండి మొ తం రి. కూట్ 
చేసిన సెన్యంలో 60 శాతాన్ని రకూట్ చైనుకొనే ర 

, 

కా = 



- మెకేల్ పడయ్యలే స్వయంగా 
se 

సైన్యంలో రాజకీయ చె తనం తమకే ముప, గనుక 
= 

అన్ని ఉద్యమాలనుం నుండి పంజాబును దూరంగా పండా 

“లని టిటిష్వాళ్ళ తల అచవాళ్ళు పంజాబులో సిక్కులు 

- ఎక్కువ. సిక్కుసైన్యం | ట్రిటిష్వాళ్ళకు వాలా ఉప 

యోగపడింది. 1857 సా౭తం 

డానికి దీన్నే ఉపయోగించాలు. భారత దేశంలో 

రాజకీయ ఉద్యమం తలె త్తినా, ఈ “సెన్యాన్ని 
వా —o = 9 

a Pal 

గించి అణచివెగసుదాటు 

బిటిషు పాలకుల చృషిలో సంజానీలు ఎంత 
~~ 

కంలో పుంపే అంత మంచిది. పొట్ల పొడిచి నా అక్ష 

రం ముక్క రాళుంపే మరీమంచిది. అపుడే కు 

"చేసే దురాక్రమణ యుద్దాలకూ, స్వాతం ఆ పజా 

oh థ్ ల శ 

._గతులవా ర్నిత తమ 

-మున్చబులను, సె సైన్యాని మునకులను ర|కూాట్ జేసే 

దళారీలను పోత సహించే వాజు. వాళ్ళకి సరార్ 
మ ౧ 

సాహెబ్; సర్దార్, రాయ(పు ) ౨ిహొద్దర్ లాంటి వీరుదు 

- లిచ్చేవారు. లయల్ పూర్, సర్గ థా బిలాలలోని కెనాల్ 
ne) 

కాలనీలలో భూములను ఇచే సేవా రు. 27 ఎకరాలు గల 

అం డ్రికలను. ఇచ్చేవారు... యుద్దంలో చేరితే భవిష్య 
తులో దాళ కు కూడా ఇలాగే 27 ఎకరాల ఖం(డికల్ని 0 

స 

త్ర 
. వున్న పరిసితులను గమనించారు. ఇత నిద ౩ తులు 

ది ' | యా 
“తమకు మిగిలిన కొంపా వెం భా ణా ప్త స చ 1 

మలయా, సింగపూర్, బు 

కొ 
"వెళ్ళేవారు. మరికొంత మంది తమకు తాము వలసవెళ్ళి, 

"3 నె నా, మలయా వ రకులకు చౌకిదారుగా పనిచేసేవారు. 
చె ం గాం 

లండన్లో వికోరియారాణి జ్రూవిరి ఉత వాలు 
(wn) , గ ల 

ముగిశాక, సిక్కు. సెనికులు (విటిమ వలస దెశమెన పె 

"కెనడాగుండా వెళ్ళటం త తటసించింది. ఆ చేశ వాతావర 

౯90, మైదానాలు, సంపద పంతమెన భూములు నీకుగా 
యా 

సెనికుల్ని ఆకర్షి ంచాయి. అకడ 

అపుడే కొందరు నిర్గ యిం క్త oN ర్న క లో 
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1905 నాటికి 45 నుంది వున్న పరి సంఖ్య 1908 

నాటికి 5179 క పెరిగింది. వీరికి తోడుగా చె నా, జపా 

నుల నుండ వలస వచ్చిన బె వాళ్ళ సంఖ్య 50 చేలదాకా 

పెరిగింది. యూరప్నుండి కూడా కెనడాకు వలస 

(ప్రారంభ మైంది. దీనితో (కమంగాభారతీయుల వలసను 

నిరోధించే (ప్రయత్నాలు ఆరంభమయాయి. 

వలస వచ్చిన వై నా జపానీయులలో కొందరు 

కొంత డబ్బు గ నడించినదాన్ల పున్నారు. భారతీయులలో 

కొద్దిమంది ఇక్కడికి వచ్చి. డబ్బు 

కెనడాను తెల్ల వాళ్ళ భూమిగా ఫరి 

రక్షించండి అనే నినాదంతో అక్క-డి 'శ్వేతజాతులవాళ్టు 
ఆందోళన చేయసాగారు, కెనడా (ప్రభుత్వం ఒక విచా 

రణ సంఘం తతంగం నడిపింది. దానికి భారత 

0 

సింహళం, సము(ద తీ 

భారతీయులు వెళ్ళరాదని (ప్రభుత్యం నిషేధించింది. 
నా ఎలాగో తిష్పలుపడి దైర్యంగా కెనడా చేరు 

కంటున్నారు. ఏర్ డాలరు వుంపేగాని దేశంలోకి 

రానీయమని కెనడా ప్రభుత్వం ఆంక్ష విధించింది. ఈ 

మొత్తాన్ని తర్వాత 200 డాలర్లకు పెంచింది. దారిలో 

ఎక్కడా ఆగకుండా “నిరంతర (పయాణం” చేసిన 

వారికే, (ప్రయాణపు టిక్కెంట్లు వున్నవారికే కెనడాలో 

(పవె వేశం అనే నిషధాలు విధించడంతో (ప్రవాస భార 

పి పెరగసాగింది. కెనడా, 'టిటిషి 

భరరిచేశమూ (బిటిష్ వలస 

18058 లో విక్షో రి యారాణి తమ 

సా(మాజ జరం కింద వున్న అన్ని దేశాలపట్ల తమకండే 

ఏధులూ, బాధ్యతలూ భారత దేశానికి కూడా వ ర్తించు 

తాయని అన్నమాటలను వీరు విశ శ్వసించారు. ళక్చృడ్హ 

మి సే పండగి అనే మన స్తత్వం పాపం వారిది. 

కాన్ భారతదేశంలో వె వై (నాయిల లార్డ్ ఏట్రన్ ఒకరహస్య 

నివేదికలో విక్షోరియారా రాణీ, పార్ద'మెంటూ చేసిన ఈ 

వాగ్దానాల తంతును వివరింది నిజస్వరూపం బట్టబయలు 

బశాడుు ఈ రహస్య నివేదిక “రహస్యం గా వుండి 

య 

G 
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పోలేదు. ఎవరి ఇ చేతులోనో పడింది. లండ్ లొ. అచ్చ 
యింది." అందులో. అతడు అన్నమాటలు ఇలా 
వున్నాయి. 

“(వాళ్ళ ఈ ఆశలూ, తను హకు_లని దించే 
వాదనలూ ఎప్పటికీ పూ _ర్రీచేయబడవు. వారిని pu తయుల్ని నే షేధించడమా, మోసగించడమో ఈ 
రెండింటిలో ఏదో ఒకట్ర మనం. ఎన్నుకోవాలి. అందు 
కని. అతితక్కువ సూటిమార్లాన్ని (Least Straight 
forward) ఎన్నుకునా ఎర, ఖ్ 

ఇంతకుముందే చెప్పిన కెనడా (పభుక్వ ఆంక్షల 
మూలంగా 1909 లో. ఆవడ మాతే వలన 
రాగల్లారు. వలన నిషేధాజల చె నా జవాసుల కన్నా 
భారత దేశాన్నే సరవ దెర్నిలయి. 

ఈక చర్యల్ని ఖండిస్తూ. అనీవీ పెంట్ “ధియోసిప్ట్ పత్రికతో వ్యాసం రాసీంది. అల్లాబాచ్ నుండి “లీడర్” 
పష్మతిక కూడా ఆందోళన ష్య రొ పరచింది. 1911 లో 
కాం్టగెస్ల్ పంజానీ (పతినిధు లీ సమస్య ను లేవ 
నె త్రినా, చర్చకు నాయకత్వం అనుమతించలేదు. 
భారత దేశం రూ వారాప త్రికలు. కూడా నిరసినూ 
వ్యాఖ్యానించాయి. 1011. అక్షోబరు | పీన బిపిన్ 
చంద్రపాల్ “రివ్యూ ఆఫ్ రివ్యూస్” అనే పత్రిక 
ఇంటర్వ్యూలో లో ---స్వపరిపాలన ఆ కందెన భా 
ఈ విషయంలో ఏమిచేసుంది 

ఆయన ఇ జవాబిచ్చాడు ప్. 

౮ 

“సమాన హహ సెమానతను మేం. కోరు 
తున్నాం. కౌని మాకది నిరాకరించే పక్షంలో సమానంగా 
గొడుగులు. ప్రాతిపదిక చేసుకొందామని వారికి చెబు 

దక క్షిణా(ఫికా, ఆలియా, కెనడా ల నుండి 
వలస స వరదా ఆ దేశాలలో విధించేలాంటి ఏషమ 

తులనే -విధించుతాం, ” 

ఈ ని" షెధాజ్ఞ అచట్టం 19 10లో నో పానయింది. . ఇందు లోని 28 వ సెక్షన్ (వకారం, నిషేధాన్ని గాని, వలస 

ఖొరొతో స్వా౭లోం (లోని 

పంపడం పైగ గాని. విచారించ హక్కు; కోరులక లేకుండా జ్ లట (ప్రభుత go ౮ చేసింది. 
అక దాదాప కెనడాకు. అ మెరికాకు భారతీయుల వలస, 

ఒకేసారి (ప్రారంభమైంది. 1904 లో భారతీయుల 
మొద టిజట్టు అమెరికాలో _డ్రవేశిరిచింది. 19 వ శతా" 
బ్దం 70 వ దశకంలో చైనా, జపాను, కొరియా దేశ 
యులు అమెరికాకు వల “వచ్చారు. 1982 
ఎ క్సుకూ షన్ యాక్ 1807 లో జపాను (పేభు 
త్వంతో చేస్తు కొన్న “పస్టమనుషుల ఒడంబడిక'ద్వారా 
వీర్రి రాకపై పరిమితులు * _పారంభమయాయి: 

1905 లోనే జపానీయులను, కొరియన్ల ను “బహి. 
ష్క్లరించే. సమితిని, శాన తాన్సిస్కోూ బిల్లి గ్ 'ఎపేడ్స్ 
కౌన్సిల్ స్ట సాపించ్రింది. 1907 లో భారతీయుల వలస 
పెరుగుతూ వుండటంతో, ఈసంఘం ఫీ రునోోఆసియా 
వానులను బివాష్క_రించే సమితి” గా పెరుమార్చింది. 
అమె రికాలోని శామిక (ప్రజానీకం హక్కుల్ని. కాపా" 
డటం ధ్యేయంగా చెటుతున్నా, నిజానికి వీరి. లక్ష్యం. 
జాతి వివక్షే. 

1907 & అ బురికా కెనడాలలో జరిగిన "జాడీ 
వివక్ష అల్లర్ల మూలంగా, గ ద్రారతీయుల రాకకు ఆట్రం 
కౌలు పరంకముయ్యాయి ఆసియా పాసులను_ వహీ 

» {A 
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కెనడాలో లాగానే 1017 ఫిబ్రవరిలో అమెరికా 
వ్ నఒకచట్టాన్ని (ప్రవేశపెట్టింది. 
కెనడాలో లాగ ఇందులో" భారత దేశం పేరు వస్తా 
వించకపోయినా, దాని (ప్రధాన ' లక్ష్యం భారతీయుల a 

(ప్రవేశాన్ని ని షేధించడమే. 
వలస వచ్చిన భార “తీయులు స్థానిక కార్మిక: నంఘూ. 

లతో పోటీ పడవలసి వచ్చింది. ం - జాత్యహంకారరీతో 
కూడిన వివక్ష కూడా వీరి ఇబ్బందులను పెంచ్రిండి.. 
శః రెండు డేశాలతో స్వతంత్ర జీవనం గడుపుతున్న 
పౌరులకూ * (టిటిష్ 'సభుత్వుం . "ఆంద ' బానిసలుగా" 
వున్న ఈ తమ జీవితానికి గల తేడాను పీకు “ గమనించ 
సాగారు. కెనడా, అమెరికాలకు వచి బ్బ భారతీయులలో 
రాజకీయ చైతన్యాన్ని. కలిగించడానికి” 'కృషిచేస్తీన 
కందరు (పముఖులూ,. వారు నడిపిన పుతకలూ ఈ 



నం(గాము. వరితో 

“విషయంలో ఎంతో సేవ ఇశాయి. రాజకీయ చె తగ 

ఇలా భారతీయ 'వలస (ప్రజలలో. - పెరగడం చూచి, 

భారత దేశంలోని |చిటిష్ పేభుత్వానికీ, లండన్లోని 

ఫొయాజ్య (ప్రభుత్వానికీ కంగారు పుటింది. అందు 

వలస నెరోధా నికి అమెరికాపై 

.భించాయి. ఈ ఒ శ్రిడిక్ కారణ రణ మెన మార్షదర్శక రాజ 

కీయ '్రవోధకులను గురించి తెలుసుకొందాం. 

"1908 లా పంజాబు నుండి 

అమెరికా వె కారు. ళ్ శ 

“చేయాలని తప తహ “ల
ాడాడుం 'శాన్పాన్సిసోోలో 

హిందూస్థాన్ అసోసియేషన్ 'సాపించా చు. 
మరి రెండు 

థి. 
నగరాల్లో శాఖలు 'వర్పరివాడు. కుల మ 

-లేకంత్టం * యా ' సంఘంలి న సభ్యత్వానికి Mines 
య Re 

డడ 

శ 
(అ షరతు. ఈయన ఉర్లూలో 'కౌన్ని' కరప ళీ 

ను 

రించాడ డు sen _ఇ_అజాద్ (స్వతం (| సర్కు్యు 

1008 నుండి. విస్ణన సంమాల్లే పనన స్తున్నాలం 

భారతదేశ స్వాతంగగ్రా కనక, ఈ | 

“అప్పుడు నివసిస్తున్న పదివేల మందిలో. రాజకీయంగా 
ణ్ 

సన్నద్దం చేయాలనేదే. పిర్రి ఉదైశం. భారతీయులలో 
శ్ 

95 శాతం... సిక్కులు, ఫండావీలు.. 

సిక్కుల సహక కారంతో 'ట్రటిష్ వాళ 

అణిచగల్గారు. అందుకని ఇప్పుడిది పునరావృత 
~ ధ్ 

చేసేందుకు వీరిలో రాజకీయ చె తనం. కలిగించాలని 

విస్త పకారులు భావించా 

శై బిటిమ [1 | పభుత్వ గ౦. తడిలో * “ ఉహిందూసాన్” 
లి 

ట్రిం ఆప వేయబడీంద. - "మొ టడాస్ని _ స్ షేధించ 

డానికి పీలురదో ' లేదో": చూడమని. "న్యూ “యూ ర్ 

గవర్నర్ న్యాయశాఖ "సలహా అడిగా డు "నిషేధి
ంచ 

గ“ 

-వెనిక కనాతుకు రావలసిందిగా వాంకొ 

ప 
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లులేదని అది సలహా ఇచ్చింది. “ఫీహిందూస్తాన్” క్ర ప్ 

సహాయపడుతున్న ఐరిష్ జాతీయుడు జార్జి ప్రీమన్పె 

' తెచ్చారు. అత డు  డబ్బులేదనే సా సాక్షుత్రో పత్రి 

ణా “ల చ 

కెనడాలోని వాంకోవ ర్: లోని .సిష్కటేవాలయంలొ 
ధాసి౦ గ్ భారత 

సిరులను వివరించి ఒక తీర్మానం టాడు. “సిక్కు. 
థె F fF క ద టో లి త 

'దెదాలయం కార్య నిర గహక కమిటి సభ్యుడు ఎవరూ 

కూడా బానిస చిహ్నాలై న (విటిషు మెడల్సు, దుసులు 
ది & కు. సాం ల్ 

వటీలు, గుండీలు, భరించరాదనీ, _ వాటిని బానిస పత 
చ 

శ 

ఆ తీర్మాన సారాంశం. ఎ 
a US 

కాలుగా ' భావించాలనీ”--- క్ర 

గాతీర్మానం అంగికరించబడింది. ఒకరుమెడల్సు 

ర్లో-జంచారు. మరొకడు తనకిచ్చిన సర్టిఫికెట్లను తగల 

బెటాడు. గవర్నరు జ జనరల్ రాక సందర్భంగా జరిగే 

గ వర్ . మేయర్ 

పై 

సిక్కు వెటరన్ కు" (డాక్టర్ల ఇ హ్వేనించగా 

వారి అధ్యకత్తుడు | బొగాసింగ్ "రై రెన. సై ని కః లు 

బౌ 

"ఇవన్నీ ప్రమాద సూచిక (డేంజర్ వగ్నల్గా 

భారత (పభుత్వం భావించింది: కెనడాలోని వాం 

sere పంజావీ , మాసపత్రిక “స్వదేశీ సే వక్”. 

ను. గురుముఖిలిపిలో గురుద త్తకుమార్ అనే పంజాబీ 

1910లే (టారంఖించాడు. వలసవచ్చిన భారతీయు 

అ'పె ఆంక్షలు గురించి ఇ బృందులు గురించి 1910 

కరో ఒక వ్యాసం ఆ పత్రిక (ప్రకటించింది. 

Ui 

సరాసరి భారతదేశ రేవుల నుంచి ప్రయాణం 
అసోసియేషన్ పంపిన జగ 

దిశ్చం_గమిశ్రా లాంటి విద్యార్థులకు తు వేశానుమతి 

నీరాకరించడం, . కెనడాలో భూములున్న భారతీయుల్ని 

కూడా ఆ దేశంలో. దిగినప్పుడల్లా 200 డాలర్లు కలిగి 

వుండాలనడం, వర్త రకల పై "కోడా 'ఆంక్షలువిధించడం, 

సడాకు వలస వచ్చిన ఇతర (విటిమ సామ్రాజ్యం 

లోని పౌరులకు ఆరు నెలల తర్వాత: వోటింగ్ హక్కు 

లభించగా భారతీయులకు . అలాంటి హక్కు లేకపోవ 

డం_మొదలై న. విషయాలను... ఆ షతిక విమర్శిం. 

చింది. గురుద దొత్తకుమార్ " “సిక్కు. కార్మికుల -రాజ 

(దోహ సంఘానికి నాయకుడు” అంటూ బిటిషు, 

₹ోయాలసడం. కలకత్తా తౌ 

tal 
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కెనడా [ప్రభుత్వాలు చేసిన ఆరఠోవణను ఆ 
ఖండించాడు. 

భారతీయుల *“పీడి ఎలాగయినా వదలించు కోవా 
లని తలచిన కెనడా (ప్రభుత వ్రంఒకపనా వ్రైగం పన్నింది. టిటిమ (ప్రభుత్వ అధీనంలో వున్న హోండూరాస్కు వీరిని పంపాలని. తలచింది. _ భారతీయులకు భద్రత 
కావాలన్నా, ఉద్యోగం కౌవాలన్నా హౌొండూరాస్ 
వెళ్ళనలసిందిగా (పభుత నం కోరింది. హోండూరాస్కు 
వెళ్ళిన భారతీయుల సిత్రి జాగాలేదు. యావజీవితం కష్టపడ్ సంపాదించినా, * వాళ్ళకు మాతృ దేశం వెళ్ళ 
డొనికి డబ్బు మిగిలేదికాదు. ఇంకెమన్నా జవ 
సత్యాలు మిగిలి వుంశ్స “యెల్లో ఫవర్” అనే జ్వరం కౌసా పీల్సిపిప్పి చేసేది.వా రక్కడ  కట్రుజానిసలుగా 
బతుకుతున్నారు. 

సంగ్, భాయీ షాన్సింగ్ దో[గాలను పంపింది. వారి ఆ అనుకూలమైన నివేదిక తయారు చెయించాలని కెనడా (పభుత్వ సంకల్పం. వాళ్ళకు లంచం పెట డానికి కూడా సద్దపడింది, కాని వారందుకు నిరాక రించారు. అక్కడ దుస్థితిని వివరించారు, 

_(టిటిష్ సా వ్ (మాజ్య (వేభుతా వనికీ, కెనడా, భారత 
(పభుతా 'పలకు వ వాంకోవర్ప్రో్ను గురుద్వార కమిటీ "పలి 
(గాములు పంపింది. అందులో “భారతీయులు హోండూ రాస్ వెళ్ళరని, కెనడా (ప్రభుత 
వంతంగా వెళ్ళగొడితే త, తమ మాత్ళ దేశానికే పంపా లనీ” కోరింది. 

ఒపి ఎంచా లని చేసిన | (ప్రయత్నం విఫలమైంది. అతడు వెంకోవర్ వరల్డ్ ' పత్రికకు ఇచ్చిన (ప్రకటనలో ఇలా అన్నాడు. “సిక్కులు (బిటిష్ కొొలంబియాను విడచి పెట్టడానికి ఇష్ష పడటం లేదు. దేశం నుంచి - బలకా 
దంగా వారిని పంపితే, భారత దేశంతోని 50 చేల సిక్కు నైనికులు అదుపు తప్పి పోతారు. వారిని అదుప్పలో పెటడానికి లెండు లక్షల తెల్ల. వైనికుర్ను పంపాల్సి యు 

వస్తుం ది.” 

సౌరోత “వరదో లో 

భాయీ భగవాన్ సింగ్ 1919 జూన్లో కెనడా - 
వచా క టా న సీకో 

త్త 
QQ a స్ట "వ 

ఎడు. ఆయన సీ శై మత గురువు. ఆయన పట్ట 
సిక్కులకు అమిత గౌరవం వుండేది. మారుపేరుతో 
కెనడాలో (ప వేసించాడని నేరం మోపి + తమ న్యాయ 
శాసనాలన్నిటినీ ఊల్పంఘించి ఆయన్ని అరెస్టు ) చేసింది. 

ఈ వార్త దావానలంలా వ్యాపించింది. “అయన్ని. 
విడుదల చేయించడానికి జరిగిన కోర్టు లావాదేవీలు 
ఫలించలేదు. చివరకు 1913 న్రవ బరు 15న జపా 
నుకు చెందిన యస్. యస్. ఎం(పెస్ నౌకలోని. 
కేనిన్లో చేతులూ కాళ్ళూ కట్టి వేసి, నోట్లో గుడ్డలు 

'ఆ తర్వాత" జపానులో . 

లాయర్ సహాయంతో 
ఏం ఆ నెక వద్దకు వెళ్ళారు. కేబిన్ ' 

వుద్యుకులై 3 న వారిని 
వృపోడుదీడప్ తన ఈ - 

స్పితినిచూ చి దిగాలవడవద్దనీ, దేశంకోసంపాటుపడమనీ 
భగవాన్సింగ్ చెప్పినట్లు, తర్వాత ప్మత్రికలలో_ప్రచురింప 
బడింది. “ఇవి సంకెళ్ళుకావు, ఆభరణాలు. మీరు 
మమ్మల్ని జె లుకు పంసవచ్చు - ఉరితీయవచ్చు” ' 
ఆని అధికారలను ఉద్దేశించి అన్నట్లు ఒక పత్రిక రాసింది. “గదర్ దీ గూంజ్” (విష్ణవ "ధ్వని అనే 
వాటలో తనను అరెస్టు చేసిన ఉదంతాన్ని భగవాన్ " 
సింగ్ వెల్లడించాడు. ఈయన గొప్చ విస్తవ కవి. 
గొప్ప ఉపన్యాసకుడు. 

గదర్ పార్టీ ఏర్పడ్డాక అది (ప్రచురించిన “గదర్ 
పత్రికలో వెలువడ్డ కొన్ని కవితలు ఆ తర్వాత ఒక” 
వస్త సకంగా వెలువడ్డాయి. అందులో గదర్ దీ 
గూంజ్” కూడా ఒకటే. అందులో కొన్ని పద్యాలు 
మత సామ రస్యాన్ని, దేశభ క్రి ్త్స్. (పబోదించాయి. | 
జాటి ఆ తాత్పర్యం ఇది___ 

“పండితులూ ముల్లాలూ మనకు వద్దు 
ప్రార్థనలూ, దైవ "సంకీ ర్రనలూ వద్దు 
ఇవి సడి సముద్రంలో నావను ముంచేస్తాయి. . 
క తిదూయ్, పోరాడేందు కిది సమయం. 



సంగ్రగామ భరి [లో 

మనం హొందుపులం, ముసలాడి సం, సిక్కూలం_ 
ap 

ఎవరిమైనా కావచ్చు. 

మనందరం భరతమాత బిడ్డలం 

వాద వివాడాల్ని ఓ రోజు వాయిదా వేయండి 
ఇ ఈ క్షణాన మీ క ర్రవ్యం (గం ఆవును చంపడం. 

ఒకే భూమిలోపుటినా మనం 
య 

కులాల మూలంగా హెచ్చు తగుల వాళ్ళ మయాం 

ఈ బుద్ధిమాలి న 'లేడాలు సృషించింది మనము 

అనై క్యతా బీజాలు నాటింది మనమే. 

కొందరు గోవును పూజిస్తారు 

మరికొందరు పందిని ద్వేషిసారు 
అలలా 

కాని తెల్లవాడో ఆ రెంటిసీ తింటాడు. 

సీపు హిందువని మరచిపో 

నీవు ముసల్యాన్ వని మరచిపో 

మీడేశం కోసం, మీ ౦ చొతిక్నం, 

(ప్రభుత్వానికి రాయడారాల ద్వారా చేసిన విజపులు, 
కూడా ఫలించలేదు. (క్రమక్రమంగా బిటిష్, “కెనడా 
జ స ఉద లా నావం ఎభుత్వాలపెన శ్రమలు తొలగిపోవడం (పా “0 

మెంది. 1914 లో “కామగాట. మాటి సంఘటనతో 
అన వీరి అసంతృ కె అగి్న్నికణం భగున మండింది. 

అణి Gh 

“కామగాటమారు” నౌకాయానం 

కెనడాకు వలసపోడానికి కొందరు భారతీయులు 
సిద్ధమయ్యారు. వీరిలో ఎక్కువమంది. సిక్కులు, 
కొద్దిమంది పంజాబీ ముస్లి ములు, వీరంతా హాంకాంగ్ 
చేటేకున్నారు. అక్కడ. కెనడా, భారత (ప్రభుత్వాలు 
సూచనల మూలంగా నౌకా కం పెనీలవారు వీరికి టికైట్ 
ఇవ్వ నిరాకరించారు. నెలల తరబడి అక్కడ వారు 

'యమయాతనలు పడుతున్నారు. 

కెనడాలో ఉంటున్న సర్దార్. గురుదతి సింగ్ ఈ 

విషయం. విన్నాడు.. ఇతడు పింగపూర్, మలయాలలో 
వడ్డీవ్యాపారం, రబ్బిరువ ర్రకం౦ంమొదలె న 
వాటిద్వారా విశేషంగా ధనం "సంపాద్రించా డు. ఇతడికి 
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(టటిషి న్యాయస్థానంమీద విశ్వాసం ఉండేది. ఎదైనా 

డబ్బువిషయమై 'తగాదాలువ స్తే కోర్టులకు వెళ్ళేవాడు. 
తరుచు గెలుసూ ఉండేవాడు. 

తన సోదర భారతీయుల దుస్థితిని చూచ కొంత 
జాలితోను, కొంత వ్యాపార దృషితోను అతడు 

నౌకలో భారతీయుల్ని తీసుకు వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు 
చేస్తునా ఎదు. ఇది హోంకా ంగ్లోని అధికారులకి ఇష్టం 

లేదు. ఏదో మిష పెటి గురుదతీ సింగ్ను అరెస్తుచేశారు. 
అక్క_డున్న పంజాబ్ రెజిమెంట్ సిపాయిలకు ఇది 
తెలిసి అసమ్మతి తెలియజేశారు. పరిస్టితి చేయిజారి 
పోతుందనే భయంతో గురుదత్ సింగ్ను విడుదలచేసి, 
నాకను కెనడా వెళ్ళడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. గురుదర్ 
సింగ్ కామగాటమారు అనే జపాన్నొకను అదెకు తీను 
కొని ఆనాకలో భారతీ యుల్ని కెనడాకు చేర చేస్తున్నాడు. 
19 18నవంబరులో వాంకోవర్లో దిగిన కీ9 మంది సిక్కు 
అపె ఆంక్ష విధించి దేశ బహిష్కారం చేసిన 

గపర్నర్ జనరల్ ఊ తరువును. చీఫ్జస్టిస్ హంటర్ 

చెల్లదని తీర్చు ఇచ్చిన విషయం గురుదత్ సింగుకు 
తెలుసు. అంతేగాక హాంకాంగ్లోని [పముఖ న్యాయ 
వాదుల సలహా కూడా తీసుకున్నాడు. వలసవోయేవారు 
ఎవరికిందా కౌంటటాక్తు ఉద్యోగంలో లేనట్లయితే, వారు 
వెళ్ళవచ్చునని చెప్పారు. లండన్, అట్టావా కెనడా 
ఢిల్తీ _(పభుత్వాలకు __ కెనడాకు వలసవచ్చే వారిని 
దిగటానికి అనుమతి ఇవా ఇలంటూ గురుదత్ సింగు చెలి 
(గాములిచా ఎడు. కొన్నాళ్ళు జవాబు కొ కసంనిరీక్షించాడు. 

వాటు రాలేదు. ఇక నౌకను (ప్రయాణానికి సిద్దం 
చేళాడు. అవసరమైతే నా న్యాయళా స్త్రి పరమైన లావా 

దేవీలకు నద్ర మాదోమునుక. వడుం 

1914 ఏపిల్ 4 న హాంకాంగ్ నుండి కామగాట 
మారు నాక (పేయాణమయింది. మే 22 న విక్షోరియా 
(కెనడాకు చేరింది. అందులో 876 మంది [పయాణికు 
లున్నారు. వైద్యాధికారులు 90 మంది తప్ప తక్కిన 
వారంతా దేశంలో. ప్రవేశించడానికి ఆతోగ్య. విష 
యంలో ఎట్టి అభ్యంతరం. లేదని నిర్ధారించారు. నౌక 
మే 22, 28 తేదీల నాటికి వాంకోవర్ జేరింది. 

'తోవలో గదర్ నె సాహిత్యం వారికి చేరినా, అప్పటి 
కింకా వారిలో విప ప్రవాభ్యిపాయాలు లేవు. మొట్టమొదట 
కెనడా చేరి ప్దో జీవనభృతి సంపాదించుకోడం 



క్ రవ్యంగా. వాళ్ళు. భాఏిసూవచ్చారు. అయి శే 
ల. అధికారుల (సవ ర్త వారిలో క కొందరిని 
వప వ పంథా ౫ నెట్రింది. 

ne 

యి 

కామ అమారు నౌశను హోర్చరు మధ్య నిలిపి 
చేశారు... జె. ఎడ్వర్డ్ బర్జు ఆనే లాయరు ద్వారా 
గురుదత్ సింగు "అసమ్మతి తెలియచేశాడు నోకల్ని 
ఎక్కూడ ఉంచాలన్నది హోద ర్బ్సరు అధికారులదని జవాబు 
చ్చింది. ఈ నొక చుట్టూ _పెటోలుటో ట్లు. తిరుగు 
న్నాయని బర్డ్ అభ్యంతరం చెబితే, ఒడ్డున వున్న 
నుంచి రక్షణకంటూ జవాబు, చెప్పారు పంజావీని 

ని,  సిక్కుని గాని ఎవరినీ నౌక లోనివారికో మాట్లాడ 
అమమతించలేదు. చీవళకు లాయర్ బర్ష్ను 

కూడా అ అనుమతించలేదు. ఈ విషయంలో ఇవి మిగ్రేషన్ 
ఇనన్నె క కరూ ఏజెంటూ అయిన మాల్కంరీడ్ కరో నా 
టకుడిలా లా వ్యవహరించాడు. కెనడాలో నీ; భారతీయులు, 
నౌకలోని తమ సోచరుల చుసితిని గమనించి (పభుతా § 
నిత టెలి గాములు. పంపారు. * “పశువుల్ని కూడా ఇంత 
బానంగా చూడరు. 99 అని వారు తెలియజేశారు. కా 

gs 
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గురదల్సింగు తన వాళ్లో 'చ్రయాణజీకల 
ఆరోగ్యం చూసేందుకు డా డా క్రరు రఘునాథ్ సింగ్ను 
నియమించాడు, అకడు, ప్రభుత్య గూఢచారి అన్న 
విషయం గురుదత్ సింగ్కు తెలిసివుండదు. అతడు 
హాంకా కాంగ్ నుండి వాంకోవర్ వచ్చేవరకు, తోవలో 
గురుదత్ సింగ్పై _ అసంత్ళ ప్రి 'రెచ్చగొల్రడానికి (పయ 
త్నించాడు. కాని ఆ ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. డాక్రరు 
రఘునాథ్సింగ్. " “భార్యనూ, కుటుం దాన్నీ" కెనడాలో 
దిగడానికి" అనుమతించారు. వీరి అనుమతికి ఏవో గోకుంటి 
సాకులు చెప్పారు. నాకలోని (ప్రయాణికులు 8 వారాల 
పాటు ఖె దీల్లా వుండిపోయారు, తిండీ, నీరు వీళ్ళకి 
సమస్య అయింది, నౌక యజమానే తిండి పెట్టాలని 
ఇమి(గ్రేషన్” ఇనసె స్పెక్టర్ వాదన. డబ్బు చెల్లీ స్తేనే 
వాళ్ళకి తిండీ, నీరూ" సప్పయి' చేయగలనని ' అతడు 
అన్నాడు, 'గురుదక్ సింగ్ క కూడా ఈ నొకతోన్సి (పయా 
జీకుడనడంవల్ల + అతనేమీ చే చేయలేకబోయాడు. "ఒక 
రోజుకి డబ్బు చెల్లి ౦చాడు. ' మర్నాడు మళ్ళీ ఇదే 
'సమస్య,. - గురుద్వోర కమిటీ కొనా న్నాళ్ళు సహాయ 
పడింది. ప్రయాణికుల దై న్యస్థితిని ఇమిగేషన్ ఇన 
స్పెక్షరు చీడ్ కు ఎన్ని ఉ త్రరౌలు, వజ ప్పలు దార్షరా 

జారత నా ౧ తంల 

చెప్పినా ఫలించలేదు. ఇద్దరుస్తీలు, అయిదుగురు పిల్లలు 
దాదాష్బృ ఉపవానం చేస్తునా న్నారని వివరించినా అతని 
మనను కరగలేదు. చాంకోవర్ మేయర్కు కూడా 

చేశారు. అసలే అతడు శ్వేతజాతి. దురహం 
కౌరి. అతడు కూడా సహాయం చేయడానికి నిరాకరిం 

చిట్టచివరకు కామగాటామారు నౌక. ఏజెంట్ 
టస్పర్ ఒక సూచన చేశాడు. నొక. హోంకాంగ్కు 
బయలుదేరేముందు (పయాజీకులు భోజనాది అవసరా 
లకు కెనడా పభుత్యం డబ్బు చెల్లించా "అసి అతడి 
సూచన. ఆ నూచన (ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. కాని 
నౌక మూడు మైళ్ళ దూరం' వెళ్ళాకనే భి ధోజనం సమ 
కూర్చు మ (పభుతస్య౦ అంది: కాని ఇమి 
(గేషన్ ఇన స్పెక్టర్ రీడ్లో తమకు. నమ్మకంలేదని 
వయాణేకులు అందుకు అంగీకరించలేదు. నౌక "కె పెన్ 
యాకుమోదచో. పైన, జపాన్ రాయబారి 
(కాన్సల్) వై వె. ఎ. హోరీపెన కూడా కెనడా (ప్రభు 
త్వాధికారులు ఒ త్రీడి తెచ్చారు. కొని అదేమీ ఫలించ 
లెదు. 

' పయాణీకులు: గవర్నర్ జనరల్కు కూడా అనేక 
సార్లు శెలిగాములు పంపారు. - కాని ఫలితం శూన్యం. 

పెగా జూలై 19న 125 మందీ, ఇమిగ్రేషన్ 
'ఆపస్ర్లను తీసుకుని పోలీసు ఉన్నతాధికారి. వచ్చాడు. 
మరో కిక్ మంది ద్రోక్యేక ఆఫీసర్లు, ఇంకా మామూలు 
సిబ్బంది, నా న్యాయ | సలహాధికోరి కూడా వున్నారు. 
నౌకను అద్దెకు త్రీ తిసుకొన్న ' గురుదత్ సింగ్ తరపున 
అధికారయుతం గా పనిచే ఇస్తున్న భాగ్ సింగ్, రోహీమ్ల 
సంతకాలతో ఊఉ త్తరవు లేనిదే తాము హోర్సరు నుండి. 
కదలటో మని (పసయాణీకులు స్పష్షం చేశారు... 
"స లయన్ (సముదసింహం) అనే బగ్మేవవచ్చిన 

పోలీసులను, అధికార్హను ఇటుకలతో ' యంత్ర సోమ 
(గితో, బొగ్గుతో, ఇసపకర్షీలతో, కొయ్యముక్కలతో, 
చిన్న గొడ్డళ్ళతో,. ఎదుర్ ర్కొ-న్నారనీ, 'కాళ్చులు కూడా 
సాగించినా ఎవరూ గాయపడలేదనీ' ఇమి(గేషన్. అధి 
కారుల కథనం. కాని (ప్రయాణీకుల కథనం ” వేరుగా 
వుంది. గురుదత్ సింగ్ను బలవంతంగా. పట్టుక్నపోవా 
అని... పోలీసులు. (పయత్నించారు. రబ్బరు గొట్టం 
ద్వారా నీళు చిమ్మి బలవంతంగా నౌక మీదకి. రావ 
డానికి (ప్రయత్నించారు. అప్ఫుడు సిక్కు - .ప్రయాఖీ 

ట్ట 



ల వ్ § కులు. బొగ్గు ముక్కలతో టగ్ కిటికీల 

కొట్టారు. పోలీసులు శాల్చులు సొగించా 

అదృషవళాత్తు ఎవరూ చావలేదు..కోత ప 
నలుగుర్ని పోలీసులు గాయపరచారు. 

1. ల 
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“అధికారుల ఈ. (ప్రవర రనతో తాము 'చావడానికీ, 

చంపడానికీ- సంసిద్ధంగా ప్పునా స్నామనీ, అవమా నకరంగా 

చావడానికి సిద్దంగా లేమసీ” ప్రయాణికులు రాసిన ఒక 

లేఖలో వెల్లడయింది. - 

ఇమి(గ్రేషన్ ఇన్ స్పెక్తర్ రీడ్, అతని సిబ్బంది 
చివరకు వెనుదిరిగి పోవలసి. వచ్చింది. ఈ ఘటన 

వల్ల "కెనడా. పభుత్వ (తిష కూడా సన్నగిల్లి ౦ది. 

ఎరీక్నికోవ్ అనే రచయిత తన (గ్రంథంలో " “ప్రాచ్య 

దేశ భారతీయులు ఆనందించే విధంగా స లయన్ 

(సము(ద సింహం) ఘోరంగా అపజయం పొందింది” 

ఆ.ఏధంగా _ “సము[ద సింహం” తోక 

ముడిచింది. ఈ విషయంలో పభుత్వం వ్యవహరిం 

చిన తీరును మరికొందరు, కొన్ని పత్రికలు విమర్శిం 

చాయి. భారతీయుల పట సానుభూతి కలిగిన స్మతికలు 

కొద్దిగానే వున్నా, అవి (ప్రభుత్వ చర్యలను తనంగా 
ఖండించాయి. 

అని రాశాడు. 

ఐనా [పభుత్వమూ, ఇమిగ్రేషన్ అధికారులూ 
పగతీర్చుకు నే "ధోరణిలో వ్యవహరించారు. “రె నొటో” 
అనే యుద్దనౌకనూ, వవధ "పోలీసు సెనిక దళాలనూ 

సిద్దంచేశారు. భా ర తయు ల్ని 'కాటీగాటమాడ నౌక 

నుంచి తరలించి రెన్ బో యు ద్దసాకలో నిర్బంధించా 

అని త్రుభుత్వు పథకం. శ సన్నాహాలను కెనడా పత్రి 

కలు విమర్శించాయి... చివరకు (పభుత్వం. లొంగి 

వచ్చింది., నాకలోని తమ సోదరులతో మాట్లాడటానికి 
కొందరికి అనుమతి నిచ్చింది. నౌకలోని వారికి ఆహార 
పదార్థాలు. .చుందులు ఇచ్చింది. జట్లుజట్లుగా (పభుత్వ 

లాంచీలలో నగరంలోని భారతీయులు వచ్చి కామ 

మారు. (ప్రయాణీకులతో మాటాడేందుకు అనుమ 

చింది. తాము భారతదేశానికి తిరిగి - వెళుతున్నా నక తి 
కంగా. తాము విజయం . సాధించామనే వుత్సాహం 
(పయాణీకుల్లలో కనిపించింది. 
నొకలోఃలీ నెలల నిర్బంధం పడిన అగచాట్లు, అన 

మానాలు ఏ: నిమిషాన మృత్యువు వాత . పడేతామో 

అన్ను వాతావరణం, (పయాణీకుల నుండి: నౌకను 

అద్దికు తీ 

ప రమానం 

సుకుని వ్యాపారం చేసిన వ ర్రకుల రకు, 
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అందరూ పొందిన ధననష్టం, కనడాలో సిరపడి ధనా 

రన చేద్దామనే. కలలు కల్లలవడం__ ఇవన్నీ పంజావీ 

లలో తీవ్రమయిన మార్చుశెచ్చాయి. టైటిష పభుత్వ 

జ స్వరూపం అర్థంకావడం మొదలయింది. [బిటిషు 

వారిపె (భమలు 'కొలగిపోజొచ్చాయి. పశువుల్లాగ 

బానిస బ్రతుకు పనికిరాదనీ, స్వాతంత్ర కం కోసం హోరా 

ా లనీ, కెనడా, అమెరికొలనోని నిజపరిస్టితులు తెలియ 

చేయాలని వారు. ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు. 

yy 
J 

1914 జూల 2౫న కావుగాట మారు తిరుగు 

పమాణమయింది. . కెనడాలోని భారతీయులు, ఈ 

(పయాణీకులకు పిస్తోళ్ల, ఆయుధ సొమగి, అందించ. 

డానీకి చేసిన (ప్రయత్నాలు జయప్రదం కాలేదు. ఆలా. 

అందివ్వడానికి ప్రయత్నించిన వారిని “నడా పోలీసులు 

పటి వేశారు. ఆగసు 16 న కామగాటమారు జపాను 

లోని యోకొహామా రేవు చేరుకుంది. గదల్ పార్టీ 

అధ్యక్షుడే న సోహన్సింగ్ భాక్నా వంద పిసోళ్ళను, 

మరికొంత ఆయుధ సామ(గినీ 

చేశాడు. 

ఆ.ఆగన్లులోనే శీబన్ పఠనము (పపంచ యుద్ధంలో 

చేరింది. అందుకని కొమగాటమారు గొడవ . "ఏంత 

త్వరగా: వదిలించుకొండే. అంత మంచిదని బ్రిటిష్ 

(పభుత్వం భావిస్తూ వచ్చింది... | 

. కామగా టమారు నౌకను హాంకాంగ్కు రానీయ 

వోమని హాంకాంగ్ (ప్రభుత్వం తెలియచేసింద నే 

యోకొహిమాలో వుండగా గురుదతీ 

సింగ్కు అందింది. పూర్వం అక్కడ నివసించే వారిని 
కూడా. అమనుతించటోరనీ, అక్కడ దిగితే అరెస్తు 

చేసారనీ తెలిసింది. సింగపూర్లో _ కూడా యిదే కథ, 

కోచేలో యో పేయాణీకులకు ఘన స్వాగతం లభిం 

చింది. టిటిపు దొ త్య ఉద్యోగి, ఏరెన్వరూ ఓడ దిగ 

రాదనీ, బయటివారు ఓడలోకి పోరాదని అన్నాడు. 

రహస్యంగా అంద 

కాని గురుదత్ సింగు అంగీకరించలేదు. కొందరు నౌక 

వచలి వెళ్ళారు. ఇద్దరు సింధీలు నౌకలో (ప వేశిం 

చారు. 

మున్ముందు కలక తాలో 'పోదాలు జరగవచ్చని 

గురుదత్ హెచ్చరించాడు. గదర్. సాహిత్యాన్ని, 

ఆయుధాల్ని సముదంలో పారవేయమని. చెప్పాడు. 

కొందరు అలాగే చేశారు. 

వాటర్ పూఫ్ - కాగితం చుటి; నౌక నీటి టాంకులో 
కాని కొందరు పిస్తోళ్ళకు, 
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దాచారు. 'సెపెంబరు 26 రొ|తి నెక కలక తాకు చేరింది. ద్రయాణేకులందర్నీ తిన్నగా పంజుటు తీసుకెళ్ళి, వాళ్ళని పూ రిగా తనిఖీచేసి, (పళ్నించాలనీ, వారిలో కొందర్ని చె ళ్ళలో పెటాలనీ భారత ప్రభుత్వం నిర రా జ 
ణ్ యించింది. రెండు రోజులు సిక అంశా గాలించాదు. 

సామానంతా వెదికారు. పంజావీ, వెం గాలీ గూఢచారులు (ట్రహ్మ(వయత్నం చేసినా అభ్యంతరకరమెనడేమి 
Fo 

Pa లీ యా దొరకలేదు. (పయాణీకులు సోదాకు అభ్యంతరం పెట ~ 
~ 

చం లెదు. కాని లోలోన మండిపోతున్నారు. తమను నేరస్టులలాగ చూసున్న (పభుత్వ వై ఖరిని ద్వేషిను అ — wy చ ఇ న్నారు. బడ్డ్బడ్్లో దిగినప్పుడు తిరిగి సోదా చెశారు. జ జ 
. సంజాబుకు తిన్నగా వెళ్ళే ర లును ఎక్కవ లసిం దిగా 

lnm ' 
చ పోలీసులు వారిని కోరారు, కొద్దిమంది అలాగే చేశాను. గవర్నర్కు తమ ఇబ్బందుల్ని వివ రించుకోవాలనీ, 

కలకతాలోనీ తవు మి(తుల వేద ధన సహాయం అవే | (a) పొందాలనీ తలచి కొందరు కలకిత్రా వెళ్ళడానికి సిద గ ఎవ 0 మయ్యారు. కాని పోనీయలేదు. 

మాం రస 2 ఇ మా గాధల వేస ad గ. 
నె యం (త్రం సిక్కులు (వ ర్థన ఇ సుకుంటున్నారు 

ఒక ఆఫసరు గురుదక్ సింగ్ను అవమాన పరచాడు. 
(ప్రార్ధన ముగిశాక గందరగోళం _పారంభమయింది. ఎవరో తుపాకి పేల్చారు. ఆ ఆఫీసరు చనిపోయాడు. 
దీనితో బిటిషమ సెనికులు 177 రౌండు కాల్చారు. . ద ౧౫ ఎంత మంది చనిపోయింది స్నషంగా తెలియదు. కాని 
18 నుండి 40 మంది వరకూ సిక్కులు చనిపోయినటు 
చనా. గురుదత్ సింగ్, మదో నీకీ మంది తపి)ం 
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అ 

చుకు పోయారు. 1 మందిని ఖైదు చెశారు. 

మరో నాక “బోషమారు” 1914 అకోబరుతో 
అందులో 17కిగురు పేక్కు.లు 

అందులో 100 మందిని కలక తాలో 
గానే అరెను చేశారు. మిగతా 79గురిలో 

గ్ విపవకారులుగా తయా 

G ర ౬ ే 
రు య లో చాలామంది ఆ తర్వాత 

గదర్ పతిక_ గదర్ పారి 
ళ్ 

లు అమెరికా, కెనడాలలో నివసిస్తున్న పంజానీలలో 
బజన 

సొంఘ్క ' సంస్క_రణలకోసం, నెతిక సంస్కరణల ' 
చా 

వ్ సం కొందరు పనిచేస్తుండేవారు. పెంజాశీ కుటుం 
mao య ఛ్ ఒప స్టార నాం ణా అధ 
లకు కెనడాలో (పవేశహక్కు3ై . గయా త్రం 

ద్వారా పోరాడటానికి కొందరు పాటుపడుతుండేవారు. 

t] 

జొరొత న్నాంతోం (తో 

మరికొందరు భారత దేశంలో (బిటిమ వాళ్ళ పరిపాల 
నను తుదముట్రించడం (ప్రధాన సమస్య అని _ప్రబో 
ధించేవారు, కాని వీరందరికీ ఒక కేం[దసంభఘం లేదు. 

10812 జూలెలో “పసిఫిక్తీర భారతీయసంఘం” (పసిఫిక్ కోను హీందీ అని సియేషన్సొ పోర్త్లాండ్లో 

న్సింగ్ భాక్నా దానికి అధ్యక్షుడు. *హిందూ 
సాని అనే ఉరూ పత్రికను ఈ సంఘం తరఫున 
తీస కురావాలనే 'వయత్నం కొన్ని ఇబ్బందులవల్ల 
ఆచరణలోకి రాలేను, శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో పనిచేనున్న లా హరదయాళ్ను నెంట్జాన్లో పనిచేనోన్న కార్మికులు ఆహ్వానించారు. 1018 మార్చి 25న లా 
హరదయాళ్, భాయీ పరమానంద్లు పంజావీల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళను భారత దెశంనుండి తరిమివే సే తవ ఎ వారి కషాలు తొలగి పోవని లాలా హరదయాళ్  తెలియచేశోడు. 15+? స్వాతంత్ర్య సం(గామ చిహ్నంగా గదర్ అనే పేరుతో ఉరూ, పంజాబీ భాషల్లో వారపత్రికను నడపా లని సూచించాడు. వివిధ కేంద్రాలలో ఈ సూచన 

గురించి వివరించారు. 1918 ఏపిల్ ని1న అసోం యాలో జరిగిన సభలో లాలా హరదయాళ్ కొన్ని నర్తిషసూచనలు చేశారు. ఈ సభకు వివిధ కేంద్రాల 
నుండి (పతినిధులు హాజరయారు. 

లాలాహరదయాశ్ సూచన సారాంశం ఇది; “అమెరికా పసిఫిక్ తీర భారతీయ సంఘం” (పాండీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది పసిఫిక్స్ కోస్ ఆఫ్ అమెరికా? అని సంఘం పేరు. తర్వాత ఇదే పొందూసాన్ గదర్ పార్తీ పేరుతో (ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని "ఆశయం సాయుధ పోరాటంద్వారా (బిటిష్ దాస్యాన్ని అంతం చేసి సమానత న్యాయం అనే (వాతిపదికపై భారతీయ (_పభుత్వాన్ని స్థాపించడం. గదర్ వారస త్రిక్షను ఉరూ 
పంజావీ హింది భాషల్లో (పచురించడం. కార్యాలయ ౯ 
శాన్ ఫాన్సిస్కోలో వుంటుంది. (ఆ రోజుల్లో ఆ రేవుసట్టణం విప్పవకారుల కేంద్రంగా వృండేది పార్టీ లోను ప్యతికలోను పనిచేసే సోదరులకు జీతం వుండదు. తిండి; బట్టలు అందరికీ పార్టీ నిధినుండి ఇవ్వాలి. (ప్రతి భారతీయుడు నెలకు ఒక డాలర్ చొప్పున చెల్లిం చాలి. ఖ్యాక్ట ర లేక ముఠా (ప్రతినిధుల కమిటీని ఎన్ను 

అయం పెటారు 
“ 

ల అ 

a Gq 

సై 



నం/గ్రామ భరి [తో 

కొని కార్యనిర్వాహక వర్గానికి అనుబంధంగా వుంచాలి. 

(పతినిధులు ఎన్నుకొన్న కార్య నిర్వాహక వర్షం పత్రి 

కను, (పెస్ను ఇతర కౌర్యకలాపాలను చూ స్తుంది. 

రాజకీయ కార్యకలాపాలను, రహస్య కార్యకలా 

పాలను నిర్వ ర్తి రించేందుకు ముగ్గురితో కూడిన ఒక 

ఉపసంఘాన్ని "తమలోనుండి కార్యనిర్వాహక వర్షం 

ఎన్నుకొంటుంది. మతం వ్యక్తి కిగత విషయం. మక 

విషయాలపె చర్చ జరగడానికి వీలులేదు. బానిసత్వా 

నికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటం (వతి పార్టీ సభ్యుని విధి. 

ఎక్కడ బానిసత్వ వ్యతిరేక సోరాటం సాగినా దాన్ని 

బలపర్భాలి, సంవత్సరానికి ఓసారి ఎన్నికలు జరగాలి.” 

దీన్నే తీర్మాన రూపంలో హర్షధ్వానా లమధ్య ఎక 

(గీవంగా అంగీకరించారు. సోహన్సీంగ్ భాక్నా అధ్య 

క్రుడుగా, లాలా హరదయాక్ కార్యదర్శిగా, మరికొంద 

రితో కార్యనిర్వాహక వర్గం ఏర్పడింది. రహస్య 

కార్యకలాపాలు సాగించేందుకు వీరిద్దరూకాక కాస్టీ 

రామ్తో కూడిన ఉపసంఘాన్ని ఎన్నుకొ న్నారు. 

అప్పటికప్పుడు 10 వేల డాలర్హ నిధి వసూలు చేయ 
బడింది. కాని పత్రిక 1918 నవంబర్ 1 నాటికి గాని 

వెలువడలేదు. పత్రిక పనిభారం ఎక్కువై నకొర్దీ యితర 

చోట్లనుండి కార్యకర్తలు విద్యార్థులు వచ్చి సహాయ 

పడేవారు. అలా వచ్చినవారిలో సుప్రసిద్ధ విప్తవవీరుడు 

సృథధ్వీసింగ్ కూడా ఉన్నాడు. ఏరందరూ" ఎక్కడ 

కలుసుకున్నా క పరస్పరం అభి 

నందించుకొ నేవారు. 

గదర్ పత్రిక మొదటి సంచిక నుండి (బ్రిటిషు 
(పభుత్వంపై పె తిరుగుబాటుకు (పేరెపించుతూ వచ్చింది. 

వేలాది భారతీయులు తమకున్న కాస్త ఆ స్తిపాస్తులూ 
ఆమ్ముకొని ఫిలిప్పెన్సు, చైనా, జపాన్, పనామా, 
మలయా, న్యూజిలాండ్, అర్జేం కైనా, మెక్సికో మొద 

లె న ఎన్నో దేశాలకు వెళ్ళినా వారికి స్వాగతం లభించ 

లేదు సరికదా ఎన్నో అవమానాలు, కష్టాలు పడవలసి 

వచ్చింది. గదర్ పార్టీ శాఖలసు మలయా, బర్మా, 

సయాం, ఇండొనేషియా, హోంకౌంగ్, ఫీలిపెఎన్సు, 

చైనా, జపాన్, కెనడా, అమెరికా, ఆఫి)కా, ఈస్టిం 

డీస్, గుయానా, అస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఆర్డింమ 

నాలలో ఏర్పరచడానికి సె పె పరిస్థితులు తోడ్పడ్డాయి. 
గదర్ స్మతిక ఇందుకు బాగా " తోడ్చడింది. గదర్ 

పత్రిక కట్టలు మలయా, హాంకాంగ్, పెనాంగ్, సింగ 
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పూర్, షాంగై, సయాం, పనామా, ఫీలి ప్పెన్సు, అర్హం 

"ఇనా, దక్షిణాఫి)కా మొదలైన చోట్లకు వెళ్ళేవి. డ్య 

పత్రిక రాకముందు కూడా. చిన్న ఎత్తున మరికొన్ని 
పత్రికలు వెలువడేవి, మదాం కామా "వందేమాతరం 

నడిపింది. బెర్లిన్ నుండి' తల్వార్ వత్రిక వచ్చేది. 

(ఫ్రాన్సు నుండి 'సోషియాలజిసును' శ్యాంజీ కృష్ణ 
వర్మ, వాంకోవర్ నుండి “ (ఫీ ' హిందూస్తాన్”ప పత్రికను 

తారకనాధదాస్ నడిపేవారు ఐతే గదర్ ప త్రిక మరింత 

(వాముఖ్యం వహించింది. భారత (పజలను, సెనికు 

లను తిరగబడవలసిందిగా అది ఉద్యోధించింది. 15 
నాటికి గదర్ పాతిక మూడువేల కాపీలు వివిధ దేశా 
లకు వెళుతుండేవి. (క్రమబద్దంగా ఉర్దూ, పంజాబీలలో 

(పచురింపబడినా, హిందీ, “గుజరాతీలలో కూడా అప్త 

డపుడూ పచురించబిడేది. ఒకసారి షస్తూ భాషలో 

కూడా (ప్రచురించబడింది, 

గదర్ పతికలో ఒకటి రెండు గేయాలు కూడా 

_పచురిస్తూ వుండేవారు, అవి జనరంజక మైన తే లిలో, 

జనానికి -అందుబాడైన భాషతో భారతీయుల హాదయ 

విదారకర పరిస్థితిని సూటిగా తెల్పే విధంగా ఉండేవి, 

వాటితో కొన్నీ టిని గుదిగుచ్చి పు సక రూపంలో 

“గదర్_దీ గూంజ్” (విప్లవ ప్రతిధ్వని) అని (ప్రచు 

రించారు. మొదట పదివేల కాపీలు ము[దించారు, అవి 

త్వరత్వరగా అమ్మకమయ్యాయి. ఇంతేగాక అనేక 

కరస(తాలను కూడా ఉర్లూ, పంజావీ భాషలలో. గదర్ 

పార్టీ (పచురించింది. గదర్లో అచ్చయిన వ్యాసాలనే 

కరప(క్రాలుగా ము(దించి _వచురించారు. 

భారత దేశంలో పోలీసులు, అరెస్టయిన వారి నుండి 

నేరాన్ని ఒప్పించేందుకు చేసే అమానుష హింసా 

పద్ధతులను, పోలీసు అదికారుల అవినీతిసీ, కర్ణన్: కమి 

షన్ రిపోర్లు నుండి, ఇతర అధికౌర. పాలో నుండి 

సేకరించిన “సమాచారంతో . “లెక్కల సాక్ష్యం”. అనే 

కరపత్రం వెలువడింది. హరదయాశ్ గదర్ పత్రికలో 

వరుసగా రాసిన “బానిసత్య విషం” (గులామీ కా 

జహర్) అనేది మరో కరపత్రం. అమెరికాలోని విద్యా 

వంతుల సానుభూతిని తమ ఉద్యమానికి పొందడానితై. 

కొన్ని ఇంగ్లీషు భాషలో కూడా పచురించా రు. 

“నూతన ఆదర్శాలు. న నూతన శకం”అనే కరప్యత్రంలో 
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భారత దేశంలోని రాజకీయ, మత, తదితర సంస్థల్ని 
హరద యాక్ట్ విమర్శించాడు. కౌం._గెసులోని మిత వాదులు గోఖలే, ఫిరోజ్షా మెహాతాలు (పభుత్వ 
నిర్మాణంలో భాగస్వాములయ్యారనీ, _ కౌంగెన్ 
సభ్యులు పదవుల కోసం, బీరుదుల కోసం చూస్తున్నా 
రనీ హరదయాక్ట్ ఆరోపణ, అలాగే పాందూమతం లోని (ప్రాచీన (గంథాలలో అసమానత ఆధారంగా 
సామాజ్రిక నిర్మాణం ఏర్పడిందనీ ఆయన భావం. 

“ఆర్యులు -దస్యులు, ద్విజులు శూ దులు, భూస్వామి.కౌలుదారు, రాజు. (పజ అనే అసమానతక్రు తరతరాలుగా హెందవులు అలవాటుపడిపోయారు. హిందూ సాహిత్యంలో పెన చెప్పిన అసమానతలు సుపరిచిత మైన, వంశ పారంపర్య సూతం సమాజ గతిన నిర్రేశించినంత కౌలంఆొధునిక నాగరికతను హర్షిం చలేం ఇద్దరూ. మహమ్మదీయులై నా, సక్కు_లై నా, వైష్టవులై నా యజమానీ సేవొకుల మధ్య సమానత ఉండదు. ధనికుడు వీదవాడి పె ఎప్పుడూ పె తనం చేస్తాడు. ఆర్థిక స్వాతం(త్యం లేనిదే సోదరభావం అనేది కల మా(తమే”ి ఇదీ హిందూ మత సంన ల పె ఆయన విమర్శ సారాంశం. క 
గదర్ పత్రిక, కరపత్రాలు, హిందూస్థానీ గదర్ 

పార్టీ కార్యకలాపాలు | బిటిషు (ప్రభుత్వ (ప్రచారాన్ని, వారి ఏజంట. (ప్రచారాన్ని ఆట కట్రించాయి. కెనడా, అమెరికాలలో భారతీయులలో వీపవ చైతన్యం 
పెంపొందుతున్న విష యం బిటిష్ (వభుళ్వానికి హడలు పుట్టించింది. గదర్ పత్రిక భారతీయ సెని కుల్ని నేరుగా ఉద్దేశించి రాయడం మొదలు పెట్టింది. “మీరెందుకు (బీటిష్ వాళ్ళ కోసం పోరాడుతున్నారు ? ఏ ఆశయం లేకుండా మీరెందుకు మీ (పాణాలను బలి 
పెడుతున్నారు ? మీరేమో యుద్ద భూమి. కందకాల్లో వుండాలని శాసించడమా ? (బ్రిటిష్ సెన్యాలు వెనుక 
భాగంలో రక్షణకై ఉండటమా 2” ఈ దోరణిలో రాయ 
డమేగాక, సైనికుల జీతనాతాలు, ఇకర పరిస్థితులను 
పోల్చిచూప్తతూ. గదర్ పత్రిక 
వుండేది. ౨. 

వ్యానాలు రాసూ 
nar 

 హరదయాశొను ఎలాగె నా శ్రేసులో ఇరికించిఅరెస్తు రా చేయాలని (బ్రిటన్ తెచ్చిన ఒత్తిడిపై. కాలిఫోర్నియా 

జౌలోల్ న్నా తంత 

రాష్ట్ర (ప్రభుత్వం అరెస్టు వారెంటు జారీచేసింది గదర్ 
ప(తికలలోని రాతలకు కాదు ఈ "కేసు పెట్టింది. 
ఎప్పడో రెండేళ్ళ (క్రితం రష్యాలోని జార్ చక్రవ ర్రికి 
విరుద్ధంగా ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలలో “అనార్హి జం”ను 
( అరాచకవాదాన్నిి _పటోధించాడని. అమెరిక చట్టం 
(ప్రకారం “అనార్కిజం” నేరం, హరదశ్ను అమెరీా 
నుంచి బహిష్క_రించడానికి ఈ నేరం మోపి అరెస్టు 
చేశారు. వ్యక్తుల హత్యను గాని, అనార్కిస్తు సిద్ధాం 
తాలనుగాని తాను (పోత్సహించడంలేదనీ, తన జీవి 
తాశయం భారత దేశంలో విప్తవం తేవడమని ధైర్యంగా 
హరదయాళ్ట్ పకటించారు. 

1814 ఏప్రిల్ 10 న హోజరవుకాననే షరతుపై 
వెయ్యిడాలర్ల పూచీతో హరదయాశక్టొను విడిచి పెట్టారు. 
హరదయాళ్ స్విట్టర్లాండ్ కు తప్పించుకుపోయాడు. 
ఢిలీ బాంబు కేసులో హరదయాక్షను ఇరికించడానికి, ఆయన్ని భారతదేశానికి తరలించాలనే (ప్రయత్నం ఆ 
విధంగా విఫలమయింది. 

హరదయాళ్ వెళ్ళిన తర్వాత సోహన్సింగ్భాక్నా 
తదితరులు సమష్టిగా పటిష్టవంత మైన నాయకత్వాన్ని 
నిర్మించి కార్య శైలిని అలవర్చుకున్నారు. అంతా సమ 
షిగా కృషిచేశారు. వైమానిక శిక్షణ, ఫిరంగులు 
ఉపయోగించడంలో శిక్షణ, బాంబులు చేయడంలో శిక్ష 
ణకు వివిధ దేశాలకు తమ అనుచరుల్ని గదరొపార్తీ 
పంపింది. 

1914 ఆగస్టు మొదటివారంలో (బ్రిటిషు ప్రభుత్యం 
జర్కనీతో యుద్ధానికి తలపడింది. యూరోపియన్ దేశా 
లన్నీ ఈ యుద్దంలో - రెండు శిబిరాలుగా విడివ డాయి. . 

| 
టె ఒక (ప్రక్క జర్మనీ, ఇటలీ, ఆగ యాలు, మరో 

(ప్రక్క రష్యా, ఇంగ్లాండ్, _ఫాన్సులూ వున్నాయి. 
భారతదేశ విము కికి ఇదే అదనని గద్రర్ పారీ | - ' par.) 

యు భావించింది, భారతదేశంలోని తెలసె న్యా లన్నీ యుద . 
యింద 

> రంగాలకు పోతాయి. అందుకని భారతదేశానికి తిరిగ 
వెళ్ళి భారతియ ననికుల్ని తిరగబడవలసిందిగా (పేచారం చేయాలని గదర్ స్యతిక, ఆ పారీ నాయ కులూ (ప్రబోధించుతూ వచ్చారు. 



నం/గౌము బొరి[త 

సై నిక తిరుగుబాటు పధకాల 

వె ఫలం 
మొనా (a 

కామగాటమారు నౌకా సంఘటనలు అమెరికా, 

కెనడాల్లోని భారతీయుల్ని ముఖ్యంగా పంజాబీయుల్ని 

కలవర పెట్టాయి. భారత దేశంలోను, [బిటిషు వలస 

దేశాలలోను సెనిక తిరుగుబాటును లేవదీయాలని, 

గదర్ పార్టి “నాయకులు తలిచారు. బెంగాలు విసన 

కారులు కూడా అమెరికాలోని గదర్ పార్టీతో సంబం 

ధాలు పెట్టుకొని, తిరుగుబాటుకు సన్నాహోలు చేస్తు 

న్నారు. సుమారు 8 వేల మంది భారతీయులు చై సా, 
సయాం, బర్మాలగుండా భారతదేశానికి చేరారు. మొదటి 

ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో (బిటన్కు శతృ వెన జర్మనీ 

నుండీ, టర్కీ నుండీ తమకు సహాయం లభించగల 

దని వీరాశించారు. 

(విటన్, టర్కీలోని తమ మతాధిసతి అధికారాన్ని 

తొలగించారని ముస్తిం దేశాలలోని _పజలలో తీవ 
అసంతృప్తి వజలీవుంది. 

కూడా తీవ ఆగ్రహాన్ని (పదర్శిసున్నారు. అందుచే 

ఇరాన్, అరేబియా, ఇరాక్, ఆఫ్ ఘనిసాన్లలోని ముసి 

ముల సహాయంతో జర్మనీ. టర్కీ దేశాల నుండి 

వచ్చే సహాయంతో సాయుధ పోరాటం సాగించాలని 

గదర్ పార్టీ నాయకులు, భారత విప్ప వవాదులు భావిం 

చారు. భారత దేశంలోను, (బిటిష్ వలస దేశాలలోను 

సైనిక తిరుగుబాట్రకు పథకాలు వేశారు. ఇందులో నిర్ణ 
యాత్మక పాత్రను (టిటిష్ ఆదీనంలో వున్న భారక్ 

_సెనికులు వహించాలని గదర్ విప్తవ నాయకులు 

భావించారు. అందుచే ఆ సెనికులతో సంబంధాలు పెట్టు 

కొని తిరుగుబాటుకు పురికొల్చారు. ముఖ్యంగా ఉతర 

హిందూస్తాన్లో, వాయువ్య భారత దేశంలో సె నిక 

దళాలు "తిరగబడాలని వారి పథకం. మొదట 914 

నవంబరులో యీ తిరుగుబాటు లేవదియాలని అను 

కొన్నారు. తర్వాత 1815 ఫిబ్రవరికి వాయిదా వేశారు. 
గదర్ నాయకులు, భారత దేశంలోని సెనికులకో నేగాక 

పశ్చిమాసియా, ఆగ్నేయ ఆసియా సెనికలతో కూడా 
సంబంధాలు పెట్టుకొని వాళ్ళని తిరుగుబాటు చేయవల 

సిందిగా (పీశేపించారు. రసబిహారీబోస్, సచీం(ద 

సన్యాల్, గణేశ్ పంగశే, బాఘీక రార్ సింగ్ మొదలై న 

వారు ఇందుకు గొప్ప పథకం వేశారు. 

భారతీయ ముస్దె ములు. 
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జర్మనీ సహాయంతో విష్ణవవాదులు సార్వ (త్రిక 

తిరుగుబాటు లేవదీయాలని ''గ్రయత్నించుతున్నారని 

పసికట్టిన (బైటిషు (ప్రభుత్వానికి గంగ వె్యరులెకాయి. 

101 లో మామూలు చట్టాలద్వారాగాక, అసొధారణ 

చట్టాలు చేసి, అంతులేని నిరం ధకాండను ఉసయో 

గింబ్చింది. 1918 నాటికి వందమందిని ఫేట్ (పజ 

నర్స్గా పట్టుకొంది. మరో చోటికి కదలరాదని 7 
మందిని ఇంటరన్ చేసింది. . 

గదర్ వీరుల, బెంగాల్ విపవవాదుల పథకం 

ప్రకారం, జర్మనీ ఆయుధాలూ అమెరికాలోని భారతీ 

యుల డబ్బూ భారతదేశ ఏప్ప వకొారులకు అందాలి. 

1917 వరకు అమెరికా (ప్రపంచ మహాయుద్ధంలో 
పాల్గొనలేదు. ఒకప్పుడు బ్రిటన్ పై పె స్వాతంత్ర్య 

యుద్దం సాగించి తమ దేశాన్ని విము రక్తం చేసుకొన్న 

అమెరికా తమకు తోడ్పడుతుందని వీరొశించారు. అందు 
చేత వాషింగ్టన్లోని జర్మన్ రాయబారితో మంత 

నాలు జరిపారు. అతడి ఊత్తర్వుల ననుసరించి షాంగే 

లోని జర్మన్ కాన్సల్ "జనరల్ భారత విప్ణవకారు 

లతో సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. జావాలోని బేవి 

యాకు అక్కడి జర గన్ (ప్రతినిధులతో వివరాలు 
చర్చించేందుకు బెంగాలీ విప్టవవాదులు వెళ్ళారు. 

కాలిఫోర్నియా నుండి బపేవియాకు ఒక జర్మన్. 

సమర్ బయలు దేరింది. అక్కడనుండి బెంగాలు 

సము[ద్రతీరంలోని సుందరవనాలు (SUnderbans) 

ఆని పిలువబడే [ప్రాంతంలోని రాయమంగల్కు ఆ 

స్టీమరు చేరాలి. ఆ స్టైమరు ద్వారా అక్కడ దింపిన 

ఆయుధాలను కలకత్తాకు, ఒరిస్సా తీరంలోని బాల 

సోర్కు, ఆగ్నేయ బెంగాల్లోని నవకాళి సమీసంలోని 
హోటియాకు చేరవేయాలి. స్టీమరులో వయాణంబచేసి 

వచ్చే జర్మన్ అధికారులు భారత విప్ప వకారుల 

సైన్యాలకు యీ ఆయుధాల తర్బీదు. ఇవ్వాలి. అన్ని 

వె వై పుల రై లుమార్గాల ౩ పై నున్న (బిడ్డిలను బద్దలుకొట్ట, 

కలక తాను వేరుపర్పాలి. నురో దళం కలకత్తాలోని 

విలియం కోటను పట్టుకొని పట్టణాన్ని స్వాధీనం. చేశు 

కోవాలి. 

ఐతే యీ పథకం ఫలించలేదు. జర్మన్ ప్రభు 

త్వము ఆయుధాలు సప్తయి చేస్తుందని భారత విప్త వ 

వాదులు ఆశించారు. అమెరికాలోని గదర్ పార్టీ నాయ 
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కులు, ఇతర విపవవాదులు కూజా యో విషయమె . వ్ 
ఇఒ ఇలాంటి హోమిన్తే ఇచ్చారు. కౌని ఆయుధాలు అంద 

లేదు. భారత నాయకులు అందచేసామన్న డబ్బూ, దస్కమూ చేరలేదు. శాన్ ఫాన్నొస్కోలోని వూరి. 
కొన్ని చోట్ల విపవవాదులకు ఆయుధాలు, ధనమూ 
లభించాయి, కాని అవి భారతదేశానికి చేరలేదు. 

యస్.యస్. మావరెక్ అనే ఓడలోకి చేరవేయ డానికని ఆయుధాలు తీసుకొని వస్తున్న ఒక బోటును 
అమెరికా పభుత్వాధికారులు పట్టుకొన్నారు. రాయ 
మంగల్, బాలసోరకు ఆయుధాలతో నిండిన ఓడలను 
పంపడానికి జర్మన్లు చేసిన (ప్రయత్నాలు. విఫల 
మయ్యాయి. తిరుగుబాటు పథకాన్ని గురించిన సమా 
చారం భారత దేశంలోనే కాక షాంగే, సింగపూర్, 
అమెరికాలలో బహిర్షత మైంది. గదర్ పార్టీకి రహస్య 
విప్లవ పార్టికి వుండవలసిన నిర్మాణం లేకపోవడంతో 
సులభంగానే (పభుత్వ గూఢచారులు డాని నాయకతళం 
లోకి చొచ్చుకుపోయారు. తిరుగుబాటు కుట విఫల 
మెంది * టిటిష్ (పభుత్వం అతి్మికూరంగా వినన 
కారులను అణచివేసింది. పంజాబులోని మోగాలో 
ఖజానా కార్యాలయం పై దాడిచేసిన సందర్భంగా ఇద్దరు 
విస్త వవాదులు చనిపోయారు. మరికొందరి అరెస్టు 
చేసి ఉరి తీసింది (పభుత్వం. కృపాల్సింగ్ (ప్రభుత్వా 
నికి లొంగ రహస్యాలు వెల్లడించాడు. పం జాబు 
అంతటా సోదాలు జరిగాయి. అనేక రహస్య పత్రాలు 
దొరికౌయి. బాంబులు దొరికాయి. 

లాహోర్ కు[టకేసుల పరంపర. 
మీరట్లో ఒక (ద్రోహి కారణంగా గజేళ్ పింగ 

.శేని అరసు చేశారు. గదర్ వీరుల పె బెంగాల్ విసవ చ్తా షా ap వాదులపై వరుసగా అనేక కుుటకేసులు పెటారు. 
వీటినే లాహోర్ కు(టకేసులంటారు. వీటికి అనుబం 
ధంగా అదనపు కుట్రకేసుల్ని కూడా పెట్టారు, ఈ 
కేసులలో 291మందిపె నేరారోపణ చేశారు. అందులో 
42 మందికి మరణ శిక్ష విధింపబడి ఊరితీయదిడారు. 
114 మందికి యావజీవ శిక్ష విధింపబడింది. 94 సరికి 
వివిధ రకాల శిక్షలు విధించబడాయి. 42 మందిని 
విడుదల చేశారు. 28 వ ఆశ్వికదళొనికి చెందిన -సెని 
కుల్ని మరో దూర ప్రాంతానికి బదిలీ చేశారు. ఆ సంద 
భ్భంలో వారి సామా(గిని రైలులో వేసేటప్పుడు రహా 

భారత్ స్నాంతోం [తో 

స్యంగా ఉంచిన బాంబులు పేలాయి. దీనికో 18 
మందిని కోర్డు మార్షల్ చేసి అందులో 1£ మందిని 
ఉరి తీశారు. మిగతా వారికి యావజీవ శిక్ష విధించ 
దిడింది (ప్రముఖ విప్తవవాదులై న భాగి క రార్ సింగ్ 
భాయీ పరమానంద్, జగత్ సింగ్, హర్నామ్సింగ్, 
పింగశేలపె (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి 
కుట పన్నారని ఆరోపణ. 1810 సెపైెంబర్ 18 న 
కోరు తన తీర్చు చెప్పింది. కోర్టులో వీరిలో కొందరు 
(ప్రదర్శించిన ధె ర్యసాహసాలు దేశంలోని యువ 
తరాన్ని ఉరూత లూగించాయి. వారి నిష్కళంక దేశ 
భక్తి పెద్దల మన్ననలకు గురయింది. శత్రు పక్షానికి 
చెందిన కోర్డు జడ్డీలు సైతం ముగ్గులయ్యారు. 

క రోర్ సింగ్, పింగశేలు ఈ కుటకంతా తామే 
దాధ్యులమని తమ పైన దాధ్యత వేసుకొన్నారు. కరార్ 
సింగ్ గదర్ ఉద్యమాన్ని గురించి ఉతేజపూర్వ 
కంగా వర్తిసూ కోర్రలో వాజూ్యూలం ఇసున్నప్పుడు 
జడ్జీ నివ్వెరపోయి నోట్సు తీసుకోవడం వోరచిపోయి 
కథ వినడంలో నిమగ్నమైపోయాడు. “దీని పర్యవ 
సొనాన్ని గురించి ఆలోచించి మరీ వాజ్యూలం ఇవ్వు” 
అని జడ్జి హెచ్చరించాడు. క రార్ సింగ్ ఇచ్చిన 
జవాబు, చరిత పుటలలో చెరగరాని ముద వేసింది. 
కర్రార్ సింగ్ ఇలా అన్నాడు. 

“ఏమిటా పర్యవసానాలు ? మీరు నాకు మరణ 
శిక్ష విధిసారు అంతేగదా | నేనందుకు భయపడటం 
లేదు. నా కోరికల్లా నా మాతృదేశం విముక్తి కావడమే. 
ఒక వ్య క్రిక్ గాని, జాతికిగాని, మతానికిగాని విరు 
ద్ధంగా ద్వెషపూరిత భావంతో నేనేమీ చేయలేదు. నా 
వ్యరి పమోజనం ఆశించి సంకుచిత కౌంక్షతో కూడా 
నేనేమీ చేయలేదు. స్వాతం (త్యం నా (పగాఢ కాంక్ష, 
అదినా ఎకైక స్వప్నం.” 

_ 1815 సెపెంబరు 18 న కోరు శిక్షలు విధించింది. 
భాయీ పరమోనండ్, మరణశిక్షపట్ల ఎంత నిర్లక్ష్యంగా 
ఉన్నాడంటే ఆ మరునాడు ఎనిమిదిగంటల దాకా నిద 
పోతూనే ఉన్నాడు. అఆ చివరి క్షణాలను అందరూ 
కలిసి దేశభక్తి గీతాలు ఆలపిస్తూ గడిపారు. క ర్రార్ 
సింగ్, పింగశే, భాయీ పరమాగంద్, జగత్ సింగ్తో 
సహా 24 మందికి మరణశిక్ష విధించబడింది. యావ 
జీవశిక్ష విధించబడిన వారు సెతం తమకు మరణశిక్ష 
విధించాలని కోరారు. గా 



నం(గాము చరీ/ళ ఎ 

భాయీ సఠమానంద్తో సహా 17 గురీకి మరణ 

శిక్షను, యావజ్జీవ శిక్షగా వై(స్రాయి మార్చాడు. 
ఇందులో దయాోదాక్షిణాాలుకన్నా ప పంజాబ్ లోని (బిటిష్ 

అధికారులు కేసుపెట్టిన తీరు, నడిపిన తీరు దేశ విదే 

శాలలో నా్యాయశా స్ర్రజాల సమక్షంలో నవ్వులపా లె 

పోతామనే భయం పస్చేసింది. 1915 నవంజరు 16 న 

పింగశేను ఉరితీశారు. 

జర్మన్ ఆయుధాలను పొందలేక పోయిన గదర్ 

వీరులు, సంజావీయులు బెంగాలులోని విప్ప వవాదులతో 

కలిసి పన్నిన పథకంలో జతీం[దనాథ్ “ముఖర్జీ, రస 

బిహారీబోస్, నరేం దనాథ బట్టాచార్య (యం. ఎన్. 

రాయ్ మొదలె న పాళ్ళన్నాలే. సెనిక తిరుగుబాట్లు 

పోలీసు సైషన్స "స్పైన్హ ఖజానాల పై పెన “దాడులు, పెషావర్ 

నుండి “ బీటిగాంగొవరకు ఒకేసారి చేయాలని 

సంకల్సించిన పథకంలో (ప్రముఖన్మాత్ర వహించిన. 

పింగశే జీవితం అలా అంతమైంది. ఆఖరి క్షణాల్లో 

కూడా తన దేశ విము క్రికోసమే ప్రార్థిస్తూ పింగశే 

ఊరిక౦బాన్ని అలంకరించాడు 

(పముఖ విప్ప వవాదులలో జతీన్ ముఖర్జీ ఒకడు. 

రొడ్డా అండ్ కంపెనీకి మేజర్ పిస్తోళు, సరఫరా 

చేయబడుతున్నాయని తెలుసుకొని వాటిని స్వాధీనం 

చేసుకొనేందుకు జతీం_దనాథ్ [పయత్నించాడు. ఐదు 

గురు ఒక దళంగా ఏర్పడ్డారు. బాలసోర్ వద్ద, బురి 

బాలంవద్ద సాయుధ పోలీసు . దళంతో, వీరోగిక 

పోరాటం సాగించారు. అందులో జశేం|ద్రనాధ్ మర 

ణించాడు. ఆయన చూపిన సాహసానికి “బెబ్బులి 

జతీన్” అని పేరుపొందాడు. -రసబిహారీ ఘోష్ 

తపిఎంచుకొన్నాడు. యం. ఎన్. రాయ్ సట్టుబడ లేదు. 

ఆయుధాలు విప్ప వ వాదులకు అందచేయవలసిన కార్య 

(కమంలో కీలకపా(త వహించవలసిన అతని (ప్రయ 

త్నాలు ఫలించలేదు. 

జర్కనీనుండి ఆయుధాల్ని, ధనాన్ని, తర్చీదును 

పొందాలని గదర్ విపవకారులు తదితర విప్ప వకారులు 

భావించినా, వారి ఉద్ధేశం జర్మనీ చేతిలో కీలుబొమ్మ 

లుగా వ్యవహరించడం కాదు. ఈ విషయం బెర్లిన్లో 

స్థాపించబడిన భారత స్వాతం[త్ర్య కమిటీలో (ప్రముఖు 

డెన భూ "పేంద్రనాథభ్ ద ల్తౌ జర్మనీనుండి పొందే 

సహాయం “డాతీయ రుణం” “అనీ, విష్ణవం విజయం 
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పొందిన తర్వాత అది తిరిగి చెల్లింపబడుతుందని 

తెలియ చేశాడు. డాక్టర్ అవినీషభట్లాచార్య కథనం 

కూడా ఇలాగే వుంది. భారత దేశంలోని సుస్థానా 

దీశులు, విస్త వానంతఠం తమ (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచ 

డానికి _ప్రయత్నించితే దానికి జర్మనీ సహాయపడ 

రాదని, ఏప్పవ రిప బ్రిక్ కే సహాయపడాలని షరతు పెట్టి 

నట్లు భట్టాచార్య తెలియజేశాడు. ఐతే జర్మన్ 

సొమ్రాజ్యవాదుల వ్యూహం వేరు. భారత దేశం పె 

ఒక కన్ను వేసే వుంచారుఆనాటి జర్మ న్ 

సామాజ్యవాదులు, కాగా తక్కి-నచోట్ల కూడా తిరుగు 

జాటు పథకాలు విఫలమయ్యాయి. 

సయాం _ బర్మా పథకం 

చికాగో, శాన్ _ఫాన్సిస్కోటలలోని విప్ప వకారులు 

సంయు కంగా రూపొందించిన సయాం (థాయ్లాండ్) 

బరాకపథకం కూడా ఫలించలేదు. ఈ పథకం (పకాఠం 

పదివేలమంది భారతీయులకు సైనికులకు శిక్షణ 

ఇవ్వాలి. వారు తర్వాత భారత దేశంలో ట్రిటిష్వాళ్ళపె 

యుదం చేయాలి. బాంకాక్ సమీపంలోని పాకోహ్ 

అనేచోట. దీనికి కేం_దంగా ఎన్నుకొన్నారు. 

ఆయుధాలను, మందుగుండు సొమాగగిని దాచేందుకు 

ఇక్కడ సొరంగాలు తవ్వారు. అమెరికా నుండి, 

మెక్సికో నుండి ఆయుధాలు రావాలి. సయాంలోని 

చం(దాయ్ అడవుల్లో జర్మన్ పవీణులు భారతీయు 

లకు తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. ఆ రోజుల్లో జర్మన్ ఇంజనీర్ల 

అజమాయిషీ (క్రింద రైలుమార నిర్మాణంలో భార 

తీయులు పనిచేస్తున్నారు. “సయాంలోని ఇతర (పాంతాల 

నుండి మరి కొందర్ని రప్సించాలి. బర్మా మిలటరీ 

పోలీసులలోని భారతీయుల్ని కూడా కలుపుకొని వారికి 

కూడా తర్బీదివ్వాలి. బర్క్మాను విము క్తంచేసి, విస్తన 

కారుల వశంలో ఉంచుకొని, భారత చేశ విము "కిక 

దానిని స్థావరంగా చేసుకో లాలి. 

ఐకే ఆయుధాలు తీసుకురావలసిన ఓడను మనిలా 

నుండి షాంగేకి పోసీయలేదు. మనిలాలోని అమెరికన్ 

ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు (బిటన్కు 

లిఫ్పెన్సులోని (బిటిమ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల 

గురీంపిన సమాచారాన్ని అందచేస్తూనే ఉన్నారు. 
అస్పుడు పేరుకు తటస్థంగా ఉన్నా అమెరికా, 

(బిటన్కు కోడ్చడుతూ నే “వుంది. ఈ విషయం జర డ్రైన్ 



78 

గూఢచారులకు తెలియద నేది ఇందువల్ల స్పష్షమవు 
తూనేవృంది. చెనో, జపొనుల నుండి సహాయం 

పొందాలని గదర్ విస్తవకారులు చేసిన (సయత్నాలు 
కూడా విఫలమయ్యాయి. 

పేరుకు సయాం స్వతం[తదేశం. నిజానికి అది 
(బిట్ష్ ప్రాబల్యం (క్రిందనేవుంది. భారతదేశంలో 
రిటెరయిన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, నై నికౌధికారులు 
అక్కడ పనిచేసేవారు. సయాంకు పంవదిడిన విప్టవ 
కారులకు జోధ్సింగ్ నాయకుడు. అతడు (దోహియె 
(బిటిష్ వాళ్ళకు సమాచారం 

ఫలితంగా సయాం-బర్మాపథకం విఫలమయింది. 

1916మే న మాండెలే (బర్మా క ట'కేసు 
ఇ (ప్రారంభమయింది. ఆ కేసులో 17 గు5ని ఇరికించారు. 
స్త వారిలో ఏడుగురిని ఉరితీసింది (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్యం. 

మరో ఆరుగురికి ద్వీపాంతర శిక్ష విధించింది. 

జమేదార్ చిస్తేఖొన్, సుజేదార్ దుండేఖాన్ 
నాయకత్వాన సింగపూర్లో ల్ వ లైట్ ఇన్ఫెంటరీ 
లోని 700 మంది సిపాయీలు (టిటిష్వారిపె తిరగ 
బడ్లారు. సంకుల సమరం జరిగింది. అనేకవింది చని 
పోయారు. $7 గురిని బహిరంగంగా ఉరితీశారు. 41 
మందికి యావబ్లీవ శిక్ష విధించబడింది. ఈ తిరుగు 
బాబును అణచడంలో జపాన్ (బ్రిటన్కు సహాయపడి 
భారతీయుల విష్ణవ సన్నాహాలకు వెన్నుపోటు ప్రొడ్రి 

" చింది. ఇదేకొదు. మరికొన్ని సంఘటనలు కూడా, 
తమలో తమకెన్ని వై రుధ్యాలున్నా రోక్తపిపానులై న 
సా మాజ్యవాదుల మధ్య బాంధవ్యం ఒక్రకేనని నిరూ 
పించాయి. అది విస్త వాన్ని అణచివేయడం. 

కౌబూల్లో రాజా మహేం(ద|పకతాప్ ఆధ్వర్యాన 
ఏర్పరచిన స్వతంత్ర భారత తాత్కాలిక _సభుత్వం, 
జార్ చ్యకవ ర్తి అధీనంలోని రష్యానుండి సహాయాన్ని 

. ఆశించింది. అక్షోదిరు సోషలిస్టు విప్ప వానికి ముందు 
ఏర్పడిన రష్యన్ తాత్కాలిక (పభుత్వం నుండి కూడా 
హోయంకోసం విజ పీ చేసింది. ఇలా మూడుసారు 
సిన విజ ప్పలు క్స్హత్రం ఫలించలేదు. టర్కీ. 

మతాధిపతీ ముసి ము పురుషులను సాయుధులె బ్రిటిష్ వాళ్ళపై తిరగ్ బడండని ఫత్యా ఇచ్చినా టర్కీ 
సా మాజ్యవాదం మా(త్రం ఏమంత పట్టించుకోలేదు. 

(Cn 

అంతా అందించాడు. 

ఖొరొల్ స్వ్నాంతోం (తో 

“ఆ విధంగా. యుద్ధకాలంలోగి మూడు ముఖ్య 
ధోరణులకు చెందిన కాం(గెన్ మితవాదులు, కౌం(గెస్ 
అతివాదులు దేశ విదేశాల్లోని విప వకారులు స్వాతంత్ర్య హక్కుల సముపార్జనకు కావలసిన పరి 
స్రతులున్నా, అమోఘ త్యాగాలు చేసినా విజయాన్ని 
సాధించలేకపోయారు. (బిటిష్వాళ్ళనుండి ముఖ్యమైన 
హక్కులను రాబట్టలేకపోయారు. చెదురు మదురుగా 
తప్ప దేశవ్యాపితంగా, సామూహికంగా (ప్రజానీకం 
ఈ సుఘటనలలో పాల్గొనలేదు. వై ఫల్యాలకు 
అదొక ముఖ్యకౌరణం. 

గదర్ మయోధులలో ఒక ఆం ధుడు 
గదర్ ఉద్య మంద్వారా స్వాతం్యత్య ఉద్య మానికి 

ఎంతో సేవచేసిన (పముఖులలో దర్శి చంచయ్యగా 
రొకరు. గదర్ వీరలలో అద్భుత సాహసం (పద 
రించిన తెలుగు యోధుడు ఆయన. తన అనుభవాలను 
1951 లోను, 1980 లోను (గ్రంథస్థం చేశా డాయన. 
మృత్యుగహ్యురంలో చొరబడి సజీవంగా బియటికి 
వచ్చిన ఈ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు 1948 వరకు 
అనేకసార్లు. జొళ్ళకు వెళ్ళాడు. నిర్బంధాలకు గురి 
అయ్యాడు. స్వాతం (త్యం లభించాకనే తన అనుభ వాలను పాఠక (ప్రపంచానికి తెలియచేయడానికి 
చంచయ్య గారికి వీలయింది. 

1890 తో నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో జన్మించిన 
చంచయ్యగారు 1912 డిసెంబరులో ఉన్నత విద్యా 
భ్యాసంకోసం అమెరికాలో కౌలు పెట్టాడు. బెర్కిలీలోని 
కౌలిఫోర్నియా యూనివర్శిటీలో చేరాడు. లాలా హర 
దయాల్ ఉపన్యాసాలు, జితేం్యద్రనాధ్ లహరీ సాంగ 
త్యంతో గదర్ పార్టీ నిర్మాతలలో ఒకడయ్యాడు. 

గదర్ పార్టీ (పారంభంనుండీ విద్యార్థులుగా 
పాల్గొన్న ఆం(ధులలో భాగవతుల సోమయాజి శర్మ 
(గుంటూరు ప్లీడర్) పి. జె. వెంకయ్య హె(ద్రా 
బాద్) వున్నారు. ఐతే వీరిద్దరూ చివరివరకు గదర్ 
పార్టీ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనలేదు, చెంచయ్య 
మాత్రం ధైర్యంగా నిలిచాడు. యుద్ధకాలంలో భారత 
దేశానికి త్వరగా చేరి అక్కడ విప్తవ కార్యకలాపా 
లను సాగించాలని అత్యంత డ ఉత్సాహసడ్రిన శర్మ, తీరా భారత దేశానికి వెళ్ళాక నిరుళా ఎహ పడిపోయాడు, 
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విదేశాలలోని భారతీయులలో  బిటిష్ పాలకుల 
పట్లగల విద్వేష భావాలు భారతదేశంలో కన్సించ 

లేదు. “అమెరికాలో వున్న వేడి, భారతదేశంలో 
కనపడటంలేదు. ఇక్కడ చల్ల గా వుంది"అని చంచయ్య 

గారికి రాళాడు. 

చంచయ్య _ శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో పట్టభ(దు 
డయాక, బర్మాలో విప్తవం లేవదీ"సే కార్య (క్రమంలో 
సహాయపడటానికి నియమించబడ్డాడు. అమెరికా, 

ఆసియాలలో వున్న గదర్ వీరులు సయాం గుండా 

బర్మా చేరి, బర్మా విముక్తికి కృషి చేయాలి, ఆఫ్ 

ఘనిస్తాన్ మీదుగా జర్కొనీ సెన్యం భారత దేశం 

చేరుకుంటుందనీ, అప్పుడు భారత దేశంలో తిరుగుబాటు 

చేయాలనీ నిర్ద యించారు. సయాం సర్యతాలమిదుగా 

బర్మామీద దండె త్తి, బర్మాను వము క్తి చే సేందుకు 
పథకం వేశారు. 

జోధ్ సింగ్, చటర్తీ లతోపాటు స్రేమర్ లో 

చంచయ్య (ప్రయాణం చేస్తుండగా జపాన్లో కొన్ని 
రోజులు ప్రమర్' ఆగింది. "చై నా జొతీయ నాయకుడు 

సనొయట్సేన్ను కలిసికొ నే అవకాశం చెంచయ్యకు 

కలింది. (టిటిష్వాళ్ళ అధికారాన్ని భారత దేశంలో 

ముందు కూలదోయాలి. అంతవరకూ బలహీన చేశా 
లకు ఎటువంటి ఆశారేఖ కనిించదని సనొయట్ సేన్ 
ఆయనకు సందేశ మిచ్చాడు. 

ఫిలిప్ఫయిన్సు రాజధాని మనీలా జేరాక, జర్మనీ 

దౌత్యాధికారికి అందించవలసిందని రెండు లేఖలను 

గదర్ నాయకుడు రామచందర్ చంచయ్యకు అప్ప 

గించాడు. ఆ పని ఆయన పూ ర్రిచేశాడు. తర్వాత 

గదర్ నాయకులు బాంకౌక్ (సయాం) చేరారు. అక్కడికి 

వచ్చే విప్ప వకారులకా, బర్మా సరిహద్దులోని పర్యత 

(ప్రాంతాలలోని విప్లవ దళాల క్యాంపుకూ మధ్య 

సంధానోద్యో గిగా చంచయ్యను నియమించారు. 

బాంకాక్లో వీరికి సి.ఐ.డీల బాధ ఎక్కువయింది. 

సయాం కొండలమీదుగా గదర్ నాయకుల 

ఆధ్వర్యాన చిన్న సెన్యంతో బర్మాలోకి వెళ్ళి యుద్దం 

ప్రారంభించగానే, భారత సెనికులు తమతో చేరిపోతా 

మని హోమీ లభించింది. కాని సయాం (ప్రభుత్వం 

(బిటిష్ షి (ప్రభుత్యం చెప్పుచేతల్లో వుంది. (బిటిష్వాళ్ళ 

ఇంట్లో మకాం చేయాల్సి వచ్చింది. 

_ వాతావరణంలో అక్కడ ఉండటం 
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గూఢచారులు జోట్సింగ్ తదితరులను అరెను చేశారు. 

జోధ్సింగ్ పిరికితనంతో రహస్యాలన్నీ “చెప్పాడు. 
చంచయ్య ఒక్కడే మిగిలాడు. 

ఒక్ తెల్ల వారురూమున చంచయ్యను లేపి, ఆయన 

మి(తులంతా అరెస్టయారని ఒక ఆర్యసమాజ మితుడు 

చెప్పాడు. అడవులగుండా చైనా వెళ్ళే మార్గం చెప్పి 
తెల్ల వారిన తర్వాత, సాయం [త్రం 7 గంటలకుగాని 

ct లు లేదనీ, ఎలాగో అందాకా కాలక్షేసం చెయ్యాలనీ 

చెప్పాడు. చెంచయ్య చేతి పెకైలో అనేక రహస్య 
ప శాలు, పథకౌలు, ఊత్రరాలు,. a రీలు, రివాల్యరు 

వున్నాయి, తానిదివరలోవున్న జక యూరోపియన్ 

హోటల్కు వెళ్ళి, పెమై భద్రంగా ఉంచమనీ, తనకో 
రూమ్ (ప్రత్యేకించి ఉంచవలసిందిగా చెపి చంచయ్య 

వెళ్ళిపోయాడు. ఆ సె'పైను రె లులో తనకు 

ఆ మి(కుడు అందించాలని పథకం. "పేగలల్లా ఎలాగో 

తల దాచుకోవాలి. అందుకు జపాన్వాళ్ళ బోగం 

అక్క_డ 

తనని అనుమానించి నట్లు చంచయ్య గహాంచాడు. ఆ 

దుర్భర మెంది. 

సాయం(తం ఐదింటికే ఆ కొంపనుండి బయటపడ్డాడు. 
మూడు నాల్జుమెళ్ళ దూరం నడిచాక, ఒక ఇంగ్లీషు 

పోలీసు ఆపీస్రు వెందిడించి అరెస్టు చేసి కారులో € తన 

దింగళాకు తీసుకు వెళాడు. టీ పంపిస్తానని ఆఫీసర్ 
లోనికి వెళ్లాడు. ఒక పోలీసు మాతం కౌపలా 
ఉన్నాడు. “"చంచయ్యను తన అధికారి స్నేహితుడేమో 
నని అతడు భావించాడు. ఈ అవకాశం చూసుకుని 
చంచయ్య తన డె రీని చించి చిత్తుకౌగితాల బుట్టలో 

పారేశాడు. 

చంచయ్యని వచే! యల్ని వుం ే జై లుల్ ఉంచారు. 

అక్కడే వేర్వేరు గదులలో తన సహచరులంతా 
ఉన్నారు. అమరసింగ్ అనే ఆయన బయట విష్తవ 

కారులతో సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. జేయలు 

గోడలు బిడ్డలు గొట్టి పారిపోవాలనే అతని పాను నెర 

వేరలేదు.. త (ప్రయత్నం చేయకముందే, అంపే అరెస్టు 
అయిన రెండునెలలకు సింగపూర్ - మిలటరీ పోలీసు 
దళం వచ్చి, చంచయ్యనూ, తదితరులనూ సింగపూర్ 

కోటకు తీసుకెళ్లారు. మలయా సోలీసుల ఎస్కా-ర్లుతో 

స్టీమర్లో (పయాణం. ఒకొ్కా_క్కంరికి సంకెళ్ల, మళ్లా 

ఇద్దరిద్దరికీ సంకెళ్ల, ఒరుసుకుపో తున్న సంశెళ్ళతో 
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ఇరుకైన (ప్రదేశంలో ఇద్దరిద్దరు వంకుల చొప్పున 
పడుకోవాలి. కౌళ్లారజాప్ప “కనేటంత జాగా లేదు. 
(పయాణం (ప్రారంభమైన $8 గంటలదాకా తినడానికి 
ఏమీలేమ. రాతంతాచలి, కప్పుకోడానికి ఏమీలేదు, 
పొద్దున్నే ముఖం కడుక్కోడానికి కూడా నీళ్లు లేవు, 
దొడ్డికికాడాసం కెళ్ల తో ఇద్దరెసి వెళ్లాలి. కడుక్కు. నేం 
దుకు నీళ్ల బదులు వారా రాప్రికలు. క కొధలు చాలక, 
తెల్ల దొరల అవ హేళనలు, తన్నులు, దెబ్బలు _వీటిని 
వీరెవరూ ఖాతరు చేయలేదు. 

అంతకు ముందే సింగపూర్లో తిరుగుబాటు జరిగి 
తెల ల్ల వాళ్ళు హతమై వుండ టంవల్ల నిర్పంధకౌండ అతి 
[కూరంగా వుంది. మిలటరీ డిటేన్షన్ బారకాసులలో 
గదికి ఒక్కరి చొప్పున పీరందర్నీ నిర్చధించారు. 
చిన్న కంత మినహో వెలుతురూ, గాలీ లేదు. వారానికి 
ఒక బకెట్ నీళ్ళు, తుళ్లు లేవు. సబ్బు లేదు. పళ్లు 
తోముకో టానికి (ష్ లేదు. అద్దంలో తమ ముఖం 
కౌదు గాని అసలు అద్దం ముఖమే వాళ్లు చూడలేదు. 
పుస్తకాలు చదవకూడదు. ఒకళ్ల తో ఒకళ్లు మాట్లాడ 
కూడదు. పాడ కూడ దు. ఇలా. ఆర్నెల్లు సాగింది గడ్డాలు 
మీసాలు పెరిగాయి. నోరుదుర్వాసన పండ్లు గారపట్టాయి. 
తలలో పేలు, ఒకటి రెండునెలల తర్వాత వ్యాయామం 
పేరుతో మిట్రమధ్యాహ్నం సన్నటి గులకరాళ్ల మీద 
పాదరక్షలు లేకుండా నడవాలి. ఇలాంటి దుర్భర పరి 
స్టితులలో ఒకరికి పిచ్చి. ఎక్కిందం'కే ఆశ్చర్య 
'మేముంది ? ఐనా చంచయ్య ఇవన్నీ తట్టుకోగలిగాడు . 

చంచయ్య మీద చేసిన నేరారోపణ, ఆయుధాలతో 
కూడిన స్టిమరునూ, అందుకు సంబంధించిన ఊఉ త్త 
రాలనూ “తెచ్చాడని _ రెచ్చగొట్టి, భయ పెట్టీ, బుజ్జ 
గించీ కూపీ లాగాలని చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ చంచయో 
పట్ల విఫలమయ్యాయి. 

"కోర మార సల్ చేసి, కాల్చి వేస్తామన్న ని ర్హయాన్ని 
తెల్పారు _ మూడురోజుల వ్యవధి. మానసిక్ క్షోభకు 
గురి చేశారు. 

బల్వంత సింగునూ, ఆతరాత్య కెడెయ్మనూ, 
ఇలా ఒక్కొక్కరినే కోటలో ఒక హోలు లోపలి 
తీసుకు వెళ్ళేవారు. తుపాకీ కాలి ఎన శబ్దం. మిగతా 
వాళ్ళని ఇప్పటికైనా రహస్యాలు చెప్పవలసిందని 
ఒతి డి, బల్వంక సింగ్ తర్వాత చంచయ్యను ఒక 
స్థంభం దగర నిలబెట్టారు. ఆఖరిసారిగా ఒక్కనిమిషం 

పొరల స్వాతం్యత క్రై 

'చెమిచ్చి రహస్యాలు చెప్పకపోతే కాల్చుతామని 
బెదరించారు. కాల్పుకో మన్నాడుచంచయ్య. ఐదుగురు 
సైనికులు తుపాకీలు ఎక్కు పెట్టి కాల్చారు. కాని 

గుండ్లు తగలలేదు. ఇదేం మంతంగాదు, తంత్రం 

మా(తమే. కాలీ తూటాలు, మైనపు తూటాలు పెటి 

కాల్చారు. అవి కరిగిపోతాయి. కాని బయట ఉన్న 

వాళ్ళకి ఖెదీ చచ్చిపోయాడనే భావం కలుగుతుంది. 
దాంతో భయపడి రహస్యాలు చెబుతాడని (బ్రిటిష్ 
అధికారుల ఆశ. జోదధ్సింగ్ విషయంలో ఆ ఆశ 

నెరవేరింది. చటర్జీ కూడా అపూవరయ్యాడు, సింగ 

పూర్లో ఆరునేలల ఎకౌంతవాస శిక్ష తర్వాత 

చంచయ్యకు ఇతర ఖై దీలతో కలిసే అవకాశం 
కల్షింది. నిర్భంధాలు కొంత సడలించారు. క్షవరం 

చేయించి, బట్టలు పుస్తకాలు ఇచ్చారు. సింగపూర్ 

నుండి సమరులో ఎనిమిది రోజుల (ప్రయాణం 

చేయించి 'కలకతా కు చేర్చారు ఖెదీలను. కలక త్తా 

ఆఫీ పూర్ సెం(ట్రలు జె లులో చంచయ్యను నిర్భం 

ధించారి. తర్వాత లాహోరు, ఢిల్లీ, కన్ననూర్* 

కోయంబత్తూరు _జెళ్ళకు మార్చారు. కన్ననూర్ 

జైలులో వున్నపుడే బర్మా కుట్రకేసులో ఇరికించారు. 

లాహోరు కుటకేసులో కూడా ఇరికించడానికి 

(పయక్నం జరిగింది, కాని గదర్ నాయకుడు బల్వంత 

సింగ్ గాంధీ క్కుటకు తానే బాధ్యుడననీ చంచయ్య 
'మొద్శలెనవారు కాదనీ నేరం అంతా తనమీద 
"వేసుకుని, ఉరిశిక్ష పొందాడు. చంచయ్యను వివిధ 
జైళ్ళలో డిజెన్యూగా వుంచారు. ,జైలులో ఆయన 

(స్రవర్శన అధికారులను హడలెత్తించింది. 1919 
డిసెంబరులో విడుదలయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆయన 
(పముఖ సంస్క రగా పని చేసినా _జెళ్ళబాధ 
తప్పలేదు. ద్వితీయ (పపంచ సం(గామ కాలంలోను 
ఆ తర్వాత అనేకసార్లు అరెస్టు అయ్యాడు. 1940లో 

1947, 48 లలో అరెస్టు అయ్యాడు. 1948 అక్టో 
బరులో రాజకీయాల "నుండి విరమించుకున్నాడు. 

కొందరికి పుట్టుకతోనే క్షాత్రం. కొందరికి ర క్రంలోనే 
పిరికితనం వుంటుందని కులాల పేరుతో కథలు కలి ఎం 
చిన స్వార్హపరులకు చెంప పెట్టు పెట్టాడు చంచయ్య. 



నం(గామ చోరి [లో 

ఒక చేతాసంకెళ్ళు 

మరో చేతో సంస్కరణలు 

మొదటి (పపంచ యుద్ధకాలంలో జరిగిన సంఘట 

నలు భారతీయులలో రాజకీయ చెతి న్యం మరింత 

పెంచడానికి తోడ్పడ్డాయి. (పపంచ యుద్ధంలో కొన్ని 

కీలక విజయాలు సొధించడానికి బిటన్కు తోడ్పడింది 

భారత _నెన్యాలే. ఎనిమిది లక్షలమంది భారత సెనికులు 

యుద్ధంలోను మరో నాలుగు లక్షలమంది సెనికేతర 

కార్యకలాపాల్లోను పాల్గొన్నారు. దీనికో భార తీయు 
లలో ఆత్మవిశ్వాసం (పబలింది. 

యుద్దకాలంలోనే కౌొం(గెసులోని అతివాదులు మిత. 
వాదులు 'పేకమయ్యారు. హిందువులు, ముసి ములు ఎక 

మయ్యారు. దేశంలోని, విదేశాలలోని విస్త వవాదులు 

సాయుధ సెనిక తిరుగుబాటు లేవదీయడానికి గొప్ప 
(వయత్నం చేశారు సామాన్య (ప్రజానీకంలో కూడా 

జాతీయభావం ఉప్పొంగింది. యూరప్ పట్ల భారతీ 

యులు అంచనాకూడా మారిపోయింది. (ప్రాచ్య దేశాల 

కన్న పాశ్చాత్య దేశాలు మిన్న అనే భావం సున్నా 

అయింది, (పపంచ మహాయుద్ధం (ప్రారంభించడానికి 

దాదాపు ఒక దశాబ్దం క్రిందటే జపాను చేతిలో జార్ 

చక్రవ ర్తి పాలనలోని రష్యా ఓడిపోయింది. ఒక 

(ప్రాచ్య చేశం చేతిలో ఒక పాశ్చాత్య దేశం ఓడి 

పోవడంతో (బిటిషు వాళ్ళను తరిమివేయ గలమనే 
భావం ఆనాడే భారతీయుల్లో (వబలం కా 

జొచ్చింది. 1917 లో రష్యా విప్ప వం, జాతీయ 

స్వాతంత్ర్య సమస్యను మరింత ' వేగిర పరచింది. 

రష్యన్ (ప్రజలు ఒక సా(మాజ్య సభుత్వాన్ని 

కూల్చివేయగలిగినపుడు, తమ దేశంలో తాము మాత్రం 
ఎందుకు సరాయిపాలనను కూలదోయలేము ? అని 

వారు ఆతోచించ మొదలు పెట్టారు. ఆమెరికా అధ్య 

కుడు విల్బన్ (ప్రకటించిన 14 సూత్రాలు కూడా కొ త్త 

ఆశలను చిగురె త్తించాయి. (పజల వత్తాసు సంపాదించ 

డానికి యుద్ధ కాలంలో (టిటన్, అమెరికా, ఫ్రాన్సు, 

ఇటలీ, జపాను దేశాలు “ వజాతంతాన్ని రక్షించ 

డానికే ఈ యుద్దం” అని అన్నారు. అన్ని దేశాలకూ 

స్వయం నిర్హయాధికారం ఇ సొ మని వౌ గానం 

చేశా రు. రష్యాలో విప్ప వంరాగా నే, పోష 
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లిస్టు (ప్రభుత కం ఆసియాలో అదివరలో తన దేశా 

నిక్ గల సామ్రాజ్య హక్కు లన్నిటినీ ఐచ్చి 

కంగా వదులుకుంచి. శాంతి ఆవ శ్య కత గురించి 

(పకటన చేసింది. భూములు లేనివారికి భూముల్ని 

పంచింది. విష్తవ తొలి దశలోనే సా(మాజ్యవాద చేశా 

లన్నీ కలసి సేసిన దాడిని తిప్పికొట్టింది. ఇదంతా 

సామాన్య జనంలోనూ, మేధావులలోను గొప్ప (ప్రభా 

వాన్ని కలుగచేశాయి. 

ఢిల్లీ కాం_్రాసు, స్వయం నిర్ణయాధికారాన్నేగాక, 

భారత్ (పజల హక్కుల గురించి కూడా పకటన 

చేయాలని (ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. 

ఈ పరిస్థితులలో ముందుగానే మేలొ-నడం మంచి 

దని బిటిమ (పభుత్వం భావించింది. పెగా యుద్ధంలో 

మిత్రమండలి విజయావకాశాలు సందీగ్గావస్థలో " పడి 

వున్న సమయం. అందుచే భారతదేశ “కార్యదర్శి 

ఎడ్విన్ ఎస్. మాంతేగ్ 1017 ఆగస్టు 20న ఒక 

(పకటన చేశాడు. అందులో భారతదేశాన్ని గురించి, 

“ బిటిము సా(మాజ్యంలో భాగంగా, భారతదేశంలో 

బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని [క్రమేపి ఏర్పరచే 

లక్ష్యంతో, స్య్వియపాలనా సంస్థలను క్రమక్రమంగా. 

పెంపొందించడం తమ లక్ష్యమని (ప్రకటించాడు. 

దాన్నే “అధినివేశ (పతిస త్తి”గా కొందరు భాష్యం 

చెప్పోరు. దీంతో పాపే హోం రూల్ ఉద్యమ ఖైదీ 

లను విడుదల చేశారు. సైన్యంలో కమిషన్ పదవికి 

నల్ల రంగు జాతీయులు పనికిరార నే నిషేధం తీసి 

వేశారు. 

ఈ సంస్కరణలు జాతీయవౌదుల కోర్కెలను 

సంతృ ప్రై పి పరచలేదు. సంస్కరణలలో ఒక ముఖ్యాం 

శం, రాష్ట్రాలలో ద్వంద్వ (పభుత్వం. తక్కువ 

(ప్రాముఖ్యం గల శాఖలు, విద్య, పారిశుధ్యం లాంటివి 

మాాతం రాష్ట్ర శాసనసభలు ఎన్నుకొన్న (పతినిధుల 

కిసారు. కొసి ముఖ్యమైన ఆర్థిక, పోలీసు, సాధారణ 

పరిపాలన మొదలై నవి వె వై సాయి కార్యనిర్వాహక 

సభ్యులకు “ రిజర్వు” చేయబం తాయి. పెగా యీ 

సభ్యులు కేంద ప్రభుత్వానికి, పార్లమెంటుకు 

మాత్రమే బాధ్యులు. శాసనసభ్యులకు బాధ్యులైన 

మంతులిచ్చే సలహాలను గవర్నర్ అంగీక రి స్తే 

ఆంగీకరించవచ్చు, వేజా తిరస్క-_రించవచ్చునూవచ్చు. 
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ఈ సంస్కరణల గురించిన (ప్రకటన కాం(గెస్లో 
చీలికకు దారితీసింది. “ఎన్ని విపత్తులు వచ్చినా, 
ఎన్ని కష్టనష్టాలు కలిగినా (బిటిషు సొ_ాజ్యానికి 
అండగా నిలవాలి” అని 1017 లో తీర్కానించిన 
కాం(గెసే, 1918 లో మాం కేగ్_చెలమ్మ్సు ఫర్డ్ నివే 
దిక పకటించిన తర్వాత అందుకు భిన్నమైన వైఖరి 
తీసుకుంది. బొంబాయిలో జరిగిన (పత్యేక కాంగెను, 
హసన్ ఇమామ్ అధ్యక్షతను సమా వేశమె ఈ సంస్క 
రణలు “అసమ గ్రమెనవీ, అసంత్చ పికరమెనపీ, 
ఆళాభంగం కలిగించేవి అని తీర్మానించింది. కాంగగె 
సులో మితవాదుల సంఖ్య ఇప్పటికే తగ్గిపోయింది. 
ఆ కొద్దిమంది కూడా యీ కాం(గెస్కు హాజరుకాలేదు. 
1818 నవంబరులో వారు వేరే సమావేశమయా;రు. 
1919 లో “నేషనల్ లిబరల్ "ఫెడరేషన్ ఆఫ్ 
ఇండియా” పేరిట లిబరల్ పార్తీని ఏర్పరచుకొన్నారు. 
సురేంద్రనాథ్ బెనరీ దీనికి అధ్యక్షుడు ఒక రాజకీయ 
శ కిగా వీరి ఉనికి “ఉడిగ పోయింది. మొదటో గాందీ 
కూడా అనుకూలంగానే ఉన్నాడు. 1919 అమృతసర్ 
కౌంటగస్లో గాందీకూ డా (విటిష్ (ప్రభు 
త్వంతో సహకరించాలనే ధోరణినే (ప్రదర్శించాడు. 
చి త్తరంజన్ దాసు, జిన్నా, తిలక్లు యీ సంస్కరణ 
లకు వ్యతిరేకమే. ఒకవేళ అంగీకరించినా వాటిని 
భగ్నం చేయడానికే అంగీకరించాలని తిలక్ వాదన. 
గాంధీ ఆ వాదనను అంగికరించజేను. అంగీకరిస్తే 

పూర్షిగా అంగీకరించాలి, లేదా తిరస్కరించాలి అని 
గాంధీ అన్నాడు. కౌం(గైస్ (ప్రతినిధులు  గాందీనే 
దిలపరిచారు. ఐతే తిలక్ను ఓడించడం గాందీకి ఇషం. 

చు 

లేదు. తన ఖద్దరు టోపీని తిలక్ పట్ల గౌరవసూచకంగా 
నేలపై పడవేసి, రాజీ తీర్మానానికి వోటు చేయవల 
సిందిగా కోరాడు. తిలక్ లొంగక తప్పలేదు. రాజీ 
తీర్మాన సారాంశం ఇది: సంస్కరణలు (ప్రవేశ 
పెట్టిన మాం'టేగ్కు కృతజ్ఞతను తెలియచేయడం, 
సంస్కరణలను పూరి వార్ల మెంటరీ ప్రభుత్వంగా 

మార్చడానికిగాను సహాకరించడం. 

ఐతే ఈ సహకారం తాత్కాలికంగా మా(తమే 

నిలిచిపోయింది. ఒక చేతో సంస్కరణల్నీ, మరో 

చేతో సంకెళ్ళనీ పటుకొని వున్న (ిటిష్ (వభుక్య 

ఖొరోత న్యాంతోం [తోం 

వె ఖరిలో మార్పు వచ్చింది. యుద్దానంతరం కూడా 
నిర్బంధ ఏధానాల్ని కొనసాగించడానికి జారీ చేసిన 
రౌలట్ చట్టంతో, పంజాబు దురంతాలతో వీరి వైఖరి 
మారిపోయింది. 

రౌలట్ చట్టం = పంజాబులో (బిటిష్ 

హత్యాకాండ 

1918 నవంబరుతో యుదం ముగిసింది. యుద్ధ 
థి 

కౌలంలో సాగిన నిర్బంధ విధానానికి (బిటిష్ అధికా 
రులు స్వ సి చెబుతారని అందరూ ఆశించారు. కాని 
దానికి పూ రిగా భిన్నంగా జరిగింది. 

సిడ్నీరౌ లట్ ఆధిపత్యాన ఇంగాండ్ నుండి ఒక 
కమిటీ భారతదేశానికి వచ్చింది. 1585 నుండి 1918 
వరకు భారత దేశంలోని ఏస్పవ కార్యకలాపాల గురించి 
నివేదిక సమర్పించడం దీని సని ఈ కమిటీ 1017 
లోనే ఏర్పడింది. రౌలట్ కమిటీ నివేదిక 1919 
జనవరి 19 న (పకటించబడింది. భారత శాసనసభ 
(సుపీం లెజి'సేటివ్ కౌన్సిల్లో ఫిబ్రవరి 6న 
రౌలట్ బిల్లు _పవేశ పెట్టబడింది. మార్చిలో అంగీక 
రింపబడింది. 

ఈ బిల్లును (ప వేశ పెట్టినపుడు దానిపై జరిగిన 
చర్చలను స్యయంగా గాందీ ఏన్నాడు. శాసనసభలోని 
భారతీయ సభ్యులు_ఎన్నికై నవారూ, నామినేట్ చేయ 
బడినవారూ. అందరూ వ్యతిరేకించారు. శాసన సభలో 
(బిటిమ (ప్రభుత్వంచే నియమితులైన సభ్యుల దే 
మెజారిటి అయినందున రౌలట్ బిల పాసయింది . 
ఇదంతా చట్లబద్దంగా తయారుచేసిన శాసనం అని 
చెప్పుకోడానికి చేసిన ఫొార్సు అని గాంధీ వ్యాఖ్యానిం 
చాడు. 

1919 మార్చి 18 న రౌలట్ చటం అమలులోకి 
వచ్చింది. ఎట్టి విచారణ లేకుండానే వ్య క్షులను 
జైలులో డిటైన్ చేయడానికి (ప్రభుత్వానికి అధికారం 
ఇచ్చిందీ చటం. పౌర హక్కులు కొలరాసుందీ 
చట్టం. అనుమానించిన ఏ వ్య క్తినైనా అరెన్లు జేసి 
డిన్ చేయవచ్చు. రాజ(దోహ సాహిత్యాన్ని పంచా 
లనీ, (పచురించాలనీ అనుకోవడం కూడా ఈ చట 
ప్రకారం నేరం అవుతుంది. జడ్జీలకు విపరీత అధికో 
రాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఏ వ్య క్తినై నా ఇంటరన్ చేసే 
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అధికారం (ఫలానిచోటనుండి కదలరొదనే అధికారం) 

వారికుంది. ఈ చట్టంలోని ఇంకా అనేక క్రరిన అంశాలు 

వేతి దేశభ కుడిసీ కలవర పెట్టాయి. ఈ చట్టాన్ని 

"బ్లాక్ యాక్ష్” (దుష్ట చట్టం) అని పిలిచారు. మొదట 

రెండు రౌలట్ బిల్లులను (ప్రవేశ పెట్టినపుడు వాటిని 

గురించి గాందీ ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు: 

“వమన గొంతు పిసకడానికి గట్టి పట్టును అధికారులకు 

ఈ బిల్లులు సమకూర్చుతున్నాయి ఇపి మనకు 

బహిరంగ సవాలని నేను భావిస్తున్నాను. * రౌలట్ 

బిల్లులు చట్రరూపంగా వ స్తే, సత్యా గహం (పారంభించు 

తానని గాందీ ముందుగానే హెచ్చరించాడు. అందుకు 

సత్యా_(గ్రహుల (ప్రమాణ ప్మత్రాలను కూడా సిద్ధం 

చేశాడు. దేశమంతా ఇందుకోసం పర్యటన చేశాడు. 

ముస్తి ౦లీగ్ అధ్యక్షుడు జిన్నా “ఈ బిల్లును ఆమో 

దించడంవల్ల ఇదివరకెన్నడూ లేనంత" అసంతృ ప్రీ ఫీ, 

ఆందోళనా". _పబలుతుంది” అని హెచ్చరించాడు. 

HE బిల్లులోని అంశాలు నన్ను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణి 

చేశాయో అని గాంధీ అన్నాడు. ఇప్పటిదాకా గాంధీలో 

వున్న ఓర్చు అంతరించిపోయింది. “(్రిటిష్ 

సా_మాజ్యం, మంచికోసం వున్న ఒక అధికారం” అని 

భావించిన గాంధీయే “బ్రిటిష్ సాయాజ్యం నేడు 

సెతాన్ తత్వాన్ని (ప్రతిబింబించుకోంది. దేవుని 
(పేమించేవా డెవ్వడూ సెతాన్ను (పేమించలేడు.” 
అన్నాడు. గా 

1918 చివరి మాసాల్లోను, 1919 లోను అశాంతి 

వెల్లువ పెల్లుబికింది. బొంబాయి మిల్లుకారి క్రికులు లక్షా 

ఇరవై వేం మంది సమ్మె చేశారు. (పేజా సంరంభాన్ని 

గమనించిన రాజకీయ నాయకులు వారికం'కే వెనుక 

బడటం సాధ్యంకాని పని. 

రౌలట్ బిల్లుతో దేశంలో ఆ _గవా వేశాలు కట్టలు 

తెంచుకుంటున్న సమయంలో, గాందీ రాజకీయ 

రంగంలో స్వాతంత్ర్య సమర రధ సారధి అయ్యాడు. 

దక్షిణాఫ్రికాలో తన సాత్విక నిరోధ ఉద్యమ అనుభవం 
దృష్టిలో పెట్టుకుని, రౌలట్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా 
ఉద్యోమాన్ని తేవదీశాడు. 

1919 ఫిబ్రవరిలో “నత్యా_గహ సమితి” ఏర్పరచ 
బడింది. ఆతర్వాత రండు నెలల్లో పెద్ద పెద్ద 

(పేదర్శనలు, సమ్మెలు. అశాంతి, కొన్ని నందర్భా 

లలో కొట్లాటలు జరిగాయి. అత్యంత (కూర దమన 
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కాండకు వీరోచిత _వతిఘటన కూడా జరిగింది. హిందూ 

ముస్తిముల మధ్య ఐక్యత అత్యంత ఉన్నత స్థాయికి 

చేరింది. ముస్రింల చేతినుండి మంచి నీరును హైందవులు 

తాగారు. అలాగే హిందువుల చేతినుండి ముసిములు 

మంచినీరు తాగారు. హిందూ ముస్లిమ్ ఐక్యతా సీనాదాలు 

మిన్నుముట్రాయి. సామీ శ్రద్ధానంద హిందూమత 

నాయకుడు. ఢిల్లీలోని జుమ్యామసేదునుండి ఆయన 
(పజ లకు సందేశ మిచ్చాడు. 

1919 మార్చి 80 న దేశమంతటా హరాశ్లు, 

సభలు, (ప్రార్థనలు, ఉపవాస వతాలు, జరగాలని 

మొదట్లో నిర్ణ ముంచారు. కౌని అది ఆరవ తేదీకి వాయిదా 

చేయబడింది. ఈ మార్చు తెలియనందున ఢిలీలో 
మార్చి 80 న హర్తాక్, ఉత్సవాలు జరిగాయి. ఆనాడు 

ఉత్సవాన్ని నడిపిన (శద్ధానంద న స్వామిని కాలున్తామని 

యూరోపియన్ సెనికులు బెదిరించారు. వెదురు 

రొమ్బుపె ఉన్న వస్తా9లను తొలగించి కాల్చుకోమని 

నిలబడ్డాడు. ఆ బెదిరింపులు గాలికెగిరి పోయాయి. ఢిల్లి 

రై ల్వేస్టేషనులో జరిగిన చిన్న సంఘటనను పురస్క 
రించుకొని పోలీసులు కౌల్చులు సాగించారు. ఐదుగురు 

మరణీంచారు. ఇరవై మంది గాయపడ్డారు. ఇంకొ 

బొంబాయి, కలకత్తా, "అహ్మదాబాద్లలో ఊరేగింపులు 

జరిపిన వారిపె "పోలీసులు కాల్పులు సాగించారు, 

హరాశొలు జయే కదమయ్యాాయి. గాంధీయే స్వయంగా 

ఇలా అన్నాడు ; “బొంబాయిలో హర్తాళ్ పూర్తిగా 

జయప్రద మైందని వేరే చెప్పనక గ్రారలేదు. దేశవ్యాపిత 
హర్తాళ్ అత్యంత అద్భుతదృశ రం." రౌలట్ చట్టం 

పట్ల  దేశవ్యాపితంగా కల్లిన నిరసన భావానికి ఒక్కా 

ఉదాహరణ. _ జవహర్లాల్ నెహూయే. ఆయన 

అప్పటికి సభలోనూ ఉపన్యసించి ఉండలేదు. 

కెంబిడ్డిలో mde రోజుల్లొ ఉపన్యాస చర్చల్లో 

పాల్గొన నందుకు జరిమానా చెల్లి ంచాడు కూడా. అలారటి 

నెహూ రౌలట్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మొట్లమొదటి 

సారీ సభలో పసంగించాడు. 

రెండు తలలఅ రౌక్షని 

ష్ (ప్రభుత్వ దమనకాండ పంజాబులో రాక్షస 

రూపం ఎ తిందా అనిపించింది. అది .రొక్షసి అయితే 

ఆ రొక్షసిక రెండు తలలున్నాయి. ఒకటి పంజాబు 
గవర్నర్ సర్ మైకేల్ ఓ డయ్యర్ ది. రెండవది 
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టిగేడియర్ _ జనరత్ రెజినాల్డ్ ఎడ్వర్దు హోరీ 
డయ్యర్ ది, ఈ రెండు తలల రాక్షసి వికట తాండవ 
నాట్యం[కింద పంజాబ్ (ప్రజలు పడిన జాధలు ఇంతింత 
అని చెప్పలేము. 

'మెశేల్ ఓఎడయ్యర్ పంశాబ్ ఇఫ్ నెంట్ గవర్న నా 

తి రుగా పనిచేశాడు. వటి కర్కోటకుడు. రాజకీయ జ 

కారులవట్ట ఎలాంటి సానుభూతి కాసి, దయాదాక్షి 
ణ్యాలుగాని అతడికి లేవు. యుద్ధరుణాలు బలవంతంగా 
రుద్ది పంజాబు ప్రజల్ని పీల్చి పిప్పి చేశాడు, సెనికుల్ని 
ర్మికూట్ చేసుకునే విషయంలో కూడా నిర్బంధ పద్ద 
తులు అవలంబించాడు. 

అమృతసర్లో మార్చి శీ9 న, ఏపిల్ 6 న కూడా 
హరాళ్లు శాంతియుతంగానే జరిగాయి. యుద్ధకాలంలో 
శాంతిభ్యదతలను కాపాడినటుగానే, శాంతికాలంలో 
కూడా శాంతిభ(ద్రతల్ని కాపాడి తీరుతామంటూ ఏపిల్ వ తేదీన గవర్నర్ ఓ డయ్యర్ జెదిరించాడు. 
ఎ(పిల్ 9 న డాక్టరు సత్యపాల్ (వైద్యుడు డాకరు నై పుద్దీన్ కళ్లూ (లాయర్స్ లను అశెను చేస్తది వూ (an ag) 

ళు (ప్రభుత్వం. ఈ ఇరువురు నాయకులూ చేసిన అప 
రాధం కౌం(గెసు మహాసభను అమృతసర్లో జరప 
డానికి సన్నాహాలు (ప్రారంభించడమే. అమృతసర్ 
మెజిస్ట్రేట్ వీరిని తమ ఇంటికి పిలిపించి నిరం 
రించాడు. 

తరవాత పోలీసులు వీరిని ఎక్క_డకో తీసుకు 
వెళ్ళారు. రాష్ట్రంనుండి వీరిని విహిష్క్లరించిన వార 
(ప్రజల్ని కోపో(ది కుల్ని చేసింది. ఇందుకు నిరసన. 
సంపూర్ణ హరతాళ్ జరిగింది. తమ నాయకుల్ని వదలి 
పెట్టాలని కోరుతూ ఊరేగింపుగా డిప్యూటీ కమీషనర్ 
వద్దకు (ప్రజలు వెళ్ళారు. వారు నిరౌయుధులుగా నే 
వున్నారు. ఐనా లై ల్వేలెవల్ (కొసింగ్ వద్ద వారిని 
ఆపివేసి సెనికులు తుపాకులు పేల్చారు. మరణించిన వారిని మోసుకుంటూ (ప్రజాసమూహిం ఊరేగింపు 
చేసింది. సెనికుల కౌల్పులతో రెచ్చిపోయిన జన సమూహం, తోవలో నేషనల్ దొంక్ష్ మేనేజర్లు స్తూవర్జునూ, అసిసైంట్ మేనేజరు స్కాట్నూ కొట్టి 
చంపారు. అలయన్సు బాంక్ మానేజరు జి. యం. 
ధాంప్ప్సన్ ను కూడా చంపివేశారు. ఈ ఘటనలపై 
తర్వాత . విచారణ జరిపిన హంటర్ కమిటి రిపోర్టు 

జౌరలత సాంతం (తో 

ధాంప్పన్ “రివాల్వర్తో ఆత్మహత్య చేసుకోటోయా 
డనీ, కాని ప్రజలు చంపారనీ” తెలియచేసింది. ఈ 
సందర్భంగా ఐదుగురు ఆంగ్లేయులు మరణించారు. 
రల్వే గూడ్ షెడ్, బాంక్, కొన్ని (సభుత భవనా 
లను న లని చెశారు, కుల రో 
(పజలు చెల్లా చెదురయ్యారు. ఏపిల్ 10 న అమృత్ 
సర్లో పౌరపాలన బదులు నిక పాలన ప్రారంభ 
మైనది. 

లాహోర్, కలకతాలలో కూడా బిటిష్ (ప్రభుత్య 
దమనకాండకు (ప్రజలు గురయ్యారు. ఢిల్లీకి 
ఏప్రిల్ 8న (ప్రయాణమైన గాంధీని అరెస్టుచేసి 
పంజాబుకుగాని, ఢిలీ కిగాని పోరాదని ఆయనపై నిషేధం 
విధించారు. ఈ నిషేధాన్ని ధిక్కరించిన గాందిీని 
అరెన్లుచేసి బొంబాయికి పంపివేశారు. గాందీ అరెస్టు 
వార్త విని అహ్మదాబాద్ లో (ప్రజలు ఉ(ది కులయ్యారు. 
కొందరు ఇంగ్లీషు ఉద్యోగుల్ని, మరికొందరు భారతీయ 
ఉద్యోగుల్ని చంపివేశారు. వీరంగం, నడ యాడ్లలో 
కూడ ఊది క సంఘటనలు జరిగాయి. కలక తాలో 
ఐదుగురు మరణించారు 

కసూరులో (ప్రజలను రెచ ఎగొవనే చర్యలను అధి 
కౌరులు అవలంబించి నందుకు (ప్రతీకారంగా ఏపిల్ 
12 న, జన సమూహం రెల్వే సేషనొకు నష్షం కల్లిం 
చింది. 'ఇెల్నిగ్రాఫ్ తీగలు తెంపి వేశారు. నూనె-ెడ్రొ ను 
తగులబెట్టారు. యూరోపియన్లు ఉన్న రైలు బండిని 
ముట్రడించారు. సిపాయి లిద్దర్ని చావబాదారు. ఒక 
(బ్రాంచి పోస్టాఫీసును దోచుకున్నారు. మరో పోస్టాఫీ 
సును, మున్సబు కోరును తగులబెట్టారు. పరిస్థితులు 
ఈ విధంగా అగ్నిపర్యతంలా (బిద్రలవుతున్న 
సమయంలో ఈ రెండు తలల రాక్షసి. డయ్యర్ ద్వయం 
పంజాబులో ఘోరాతి ఘోర కృత్యాలు చేశారు. (బిటిష్ 
ఇండియా చరిత్రలోనే అమానుష దినంగా వర్షి౦ప 
బడిన రోజు ఏప్రిల్ 18. పంజాబులో (బిటిష్ పాల 
కుల రాక్షస పాలనకు పరాకాష జలియన్వాలాబాగ్ 
హత్యాకొండ, (బిటిష్ సెనికాధికారుల మనస త్వానికి 
(ప్రతీక ఆనాటి దారుణ మారణహోమం, 



నం/గామ చర్విళ 

జ లి 

1919 ఎప్రిల్ 18 వ తేది వెళాఖి సండుగ. పంజాబీ 

యులకు సంవత్సరాది పండుగ, డయ్యరు సేనాని 

దుండగాలతో మృత్యు దేవతకు కూడా ఆనాడు 

పండుగే. 

అప్పటికి రెండు రోజుల క్రితమే (టిగేడియర్_ 
జనరల్ రెజినాల్ల్ ఎడ్వర్దు హారీ డయ్యర్కి అమృత్ 

సర్ లోని సెనికుల పటాలం అప్పగించబడింది. 

డయ్యర్ 1864 లో సిమ్లాలో పుట్రాడు, ఐర్లాండ్లో 

చదువుకొన్నాడు. 1885 లో వె న్యం లో. “చేరాడు. 
వాయువ్య సరిహద్దు యుద్దంలో, బర్మా యుద్ధంలో 

పాల్గొన్నాడు. మొదటి (ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొ 

నాడు. అమృత్సర్ రాక పూర్వం జలంధర్లో 

సై నిక కమాండర్ గా వున్నాడు. 

"ఏప్రిల్ 11 వ తేదీన అమృత్ సర్ వచ్చాడ్' 
ఆ మర్నాడే సభల్ని నే ఇధిస్తూ డయ్యర్ ఒక |పక 

టన చేశాడు, కాని ఆ నిశే షేధాజ్జను తెలియచేసే సె బాధ్యత 

పోలీసులది. కాని వాశ్ళెివజ్ళా ఆ సని నిర్వ రించ 
లేదు. ఏప్రిల్ 18 న డయ్యర్ స్వయంగా ఆ నిషేధపు 
టుతృర్వును, చదువుకుంటూ అమృత్ సర్లో తిరిగా 

డట. ఐతే చాలాచోట చదవలేదు. అందుచేత అసలీ 

"షేధం వున్న'టే చాలామందికి తెలియదు. పంజా 
బులో సెనిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏప్రిల్ 10న (ప్రకటిం 
చింది, కొని అంతకుముందే అధికారయుతంగా కొక 

పోయినా సెనిక పాలనే _పారంభమెంది. జలియన్ 

వాలాబాగ్ హత్యాకాండ జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత 

అమృతిసర్, లాహోర్ లలోను, ఆ తర్వాత 

మరికొన్ని జిల్లాలోను లాంఛనంగా సైనిక పాలన 

పకటింపబడింది. డయ్యర్ చేసిన నే షీధ ఉత్తరువు 

'తెలియకముందు గలియన్ నాలాబాగ్ లొ సభకు ఏర్పాట్లు 

చేయబడ్డాయి. వ తేదీ సాయం[త్రం నాలుగున్నర 

గంటలకో క Pes నిర్వాహకులు 12వ 

తేదీనే ప్రకటించారు. కొని ఆ సభ జరగరాదని చెప్పేం 

దుకు జనరల్ డయ్యర్ గానీ, అధికొరులుగానీ ఎలాంటి 

(ప్రయత్నాలు చేయలేదు. సభ అనుకొన్నట్లుగానే 

18 వ తేది సాయం[(త్రం నాలుగున్నర గంటలకు 

(ప్రారంభమైంది. హంసరాజ్ అనే ఆయన (ప్రసంగిస్తు 
న్నాడు, —- 

యన్ వాలాబాగ్ హ 

లీలో 

వాత్యాకాండ 

జలియన్ వాలాబాగ్ అమృత్ సర్ నగరంలో మధ్య 

భాగాన వుంది. బాగ్ అంతే తోట అని అరం, కొని 

నిజానికి అక్కడ ఏ కోటా లేదు. నలు చదరపు కాళీ 
స్థలం అది. మూడు వె పుల గోడలు, మరోవై పు ఇక్లూ 

వున్నాయి. ఒక్క-వె. పున మామే స్రీసా మూతిలాగ 

సన్నపాటి తోవ వుంది, జనం బయటికిపోవాలం పే, 

ఆ ఇరుకు తోవనే పోవాలి, అక్కడ జరిగిన సభతో 
సుమారు ఇరవై వేల మంది స్త్రీలు, పురుషులు, బిడ్డలూ 
వున్నారు. ఫిరంగి శకటాలతో డయ్యర్ వచ్చాడు. 
కొని అపి లోనికి రాడానికి వీలులేనందున బయట 

వుంచాడు, బాగ్లోనికి డయ్యర్ (ప్రవేశించగానే, సవేశ 
మార్గం వద్ద ఎత్తుగా వున్న స్థలంలో కొందరు సిని 

కుల్ని నిలబెట్టాడు. దాని కెదురుగావున్న. స్థలంలో 

మరికొందరు సెనికుల్ని నిలబెట్టాడు. వీరిలో కొందరు 
నేపాల్కు చెందిన గూర్జాలు, బలూచిస్తాన్కు చెందిన 

బలూచీ సెనికులు వున్నారు. వీరుగాక మరికొందరు 

గూర్జాలు “కుపాకులు లేకపోయినా కత్తులు చేత్తో పట్టు 

కొని నిలబడ్డారు. వీళ్ళ వెనక ఎ త్రయిన పదేశంలో 

(టిటిష్ సైనీకులు నిలబడ్డారు. 

పజలను చెదరిపోవలసిందిగా ఎట్టి హెచ్చరిక 

చేయకుండానే డయ్యర్ కాల్పులకు ఊత్తరు విచ్చాడు. 

పజలు చెదిపోయేందుకు వీలువేదు. ఒకే ఒక ఇరుకు 

తోవ. మొ త్రం L650 రౌండ్లు పేల్చారు. ఇంకా 

తూటాలు మిగల్లేదు. 879 మంది చని రోయారని, దీనికి 

మూడు రెట్లు అం'పే 1187 మంది గాయపడ్డారని (ప్రభు 

త్వం అంగీకరించింది. అంపే వారి లెక్క (పకారమే 

16500 తూటాలు పేల్చగా చనిపోయినవారు గాయపడిన 

వారు 1516 మంది వున్నారంటే, నిరుపయోగమెన 

తూటాలు 184 మాత్రమే నన్నమాట. అంతే (పతి 

గుండూ ఒకొక్కరి రక్తం చవిచూసిందన్న మాట. 
అన్నిటికన్నా ఘోరమైన విషయం భారత సైనికుల 
చేతనే కాల్పులు కాల్సించడం. ఒక వేళ వాళ్ళు నిరా 

రిస్తే శికించడానికి సిద్ధంగా వాళ్ళ వెనకనే (బిటిషు 

సిపాయీలను నిలబెట్టటం. 
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గాందీ ఆధ్వర్యాన జరిగిన బహిరంగ పిచారణలో 
1200 మంది చనిపోయారనీ 8600 మంది గాయవడ్రా 
రనీ తేలింది. నెత్తురు మడుగులలో పడివున్న వాళ్ళో 
కెట్టి వైద్య సహాయంలేదు. ఆ రాతంతా గాయపడిన 
వారు అక్కడే వదలివేయబడారు. తాగడానికి గుక్కెడు 
నీళ్ళు కూడా పో సేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఆనాటి 
బీభత్స దృశ్యాలను లాలా గిరిధర్లాల్ అనే ఆయన 
హంటర్ కమిటీ ముందు సాక్షం ఇస్తూ వివరించాడు. 
పంజాబ్ దురంతాలను మొదట్లో కప్పి పెట్టడానికి సయ 
త్నీించినా లాభం లేకపోవడంతో, ఆరు నెలల తర్వాత 
లార్డ్ హంటర్ నాయకత్వాన ఒక కమిటీని ఏర్పర 
చింది పభుత్వం. దాని ముందు సొక్ష్యం ఇస్తూ 
గిరిధర్ లాల్ ఇలా అన్నాడు : అన్నిటి కంటే దారుణ 
మైన విషయం ఏమం"ే, ఇరుకు తోవను పరుగె త్రి 
బోతున్న వాళ్ళపైన కాల్పులు సాగించడం. ఆ తొక. 
డిలో కూడ కొందరు (ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ర కం 
వరదలె పారింది. బోర్తాపడుకున్న వాళ్ళ పెన కూడా 
కాల్పులు సొగ్గించారు.... .... చనిపోయినవారిచో పెద్ద 
వాళ్ళూ పిల్లలూ కూడా వున్నారు. కొందరి తలలు తెగి 
పోయాయి. కొందరి కళ కొందరి ముక్కులు, 
చెవులు, ఎదురు రొమ్ములు, కాళ్ళు, చేతులు తుపాకి 
గుండకు ఛిన్నాభిన్నమైనాయి. మళ్ళీ కౌలుస్తారనే 
భయంతో (ప్రజలు గాయపడ్డవారిని అలాగే వదేలేసి 
పరుగెత్తుకు పోయారు.” 

ఈ కిరాతక చర్య లన్నిటినీ సమర్థించుకుంటూ, 

హంటర్ కమిటీ ముందు డయ్యర్ సాక్ష్యమిచ్చాడు. 

జలియన్వాలాబాగ్లో (ప వే శి ౦చి న వెంటనే 
డయ్యర్ కాల్పులకు ఊత్తరు విచ్చాడన్న విషయం 

జగద్విదితం. ఐతే తాను (ప్రజల్ని చెదిరిపొమ్మని 
ఉత్తర్వు ఇచ్చినట్లూ, వెంటనే రెండు మూడు నిమి 
షాలలోనే కాల్పులు సాగించినట్లు డయ్యర్ స్వయంగా 

అంగీకరించాడు. రెండు మూడు నిమిషాలలో ఇరుకు 
తోవను ఇరవె వేల మంది జనం ఎలా చెదిరిపోగలరో 

డయ్యర్ కు తెలియదా ? ఎగా. నిషేధాజ్జలను ధిక్క_ 

రించి (పజలు సభ జరపడం డయ్యర్కు అవమానంగా 

తోచింది కౌబోలు. వాళ్ళకు గుణపాఠం నేర్చకపో కే 

తాను నవ్వుల పాలయ్యేవాడినని డయ్యర్ వాదన. 

నార్ తీ న్యాంతోం [తి థ్ 

హంటర్ కమిటీలోని ఒక సభ్యుడై న రంకిన్, 
జలియన్వాలాబాగ్ సంఘటన భయంకరమెనది కౌదా 
అని ప్రశ్నించాడు, దానికి డయ్యర్ చెప్పిన సమాధానం 
ఇది; 

“కాదు, కానేకాదు. నేను భయంకర ధర్మాన్ని 
నిర్వ ర్రించాల్సి వచ్చింది. అది చాలా దయతో 
కూడిన పని అని నా అభ్నిపాయం. నాకు గానీ, మరొక 
రికిగానీ (ప్రజలను మళ్ళీ కాల్చవలసిన అవసరం 
రాకుండా ఉండేటంత గటిగాను, బాగాను కాల్చాలని 
నేను భావించాను. కాల్చకుండా (పజలను నేను చెదర 
గొట్టి వుండేవాడినే. కాని అలా చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళా 
వచ్చి నన్ను అపహాన్యంచేసి ఉండేవారు. నేను తెలివి 
తక్కువపని చేసినట్టయ్యే ది.” 

మందుగుండు సామాను అయిపోయింది కాబటి 
1800 గుండ్లతో నే కాల్పులను సరిపెటు కొన్నాడట. 
లేక పోతే" ఇంకా కాల్చేవాడట. " సాయుధశకటం 
లోపలికి పోడానికి వీలులేకపోయింది కాని, వీలె తే 
దాన్ని కూడా లోపలికి తీసుకువెళ్ళి మెషినొగన్లతో 
కాల్పులు సాగించేవాడట ఈ (ప్రబుద్దుడు. 

జనరల్ డయ్యర్, అతనీలాంటి ఇతర సేనానుల 
మన స్తత్వాన్ని తెలుసుకోడానికి హంటర్ కమిటీ 
విచారణలోని కొన్ని విషయాలను ఉఊఉటంకించడం 
అవసరం. ఢిల్లీకి చెందిన జనరల్ (డ్రేక్ -(బ్రాకన్ 
ఇలా అన్నాడు. “ఆసియా నివాసి గౌరవించే దల్లా 
ఒక్కా బల ప్రయోగాన్ని మాతమే”. ఇక డయ్యర్ 
సరేసరి. అకని నోటినుండి రాలిన అవాకులు చవాకులు 
చూడండి. 

(ప్రశ్న : మాటిమాటికీ కాల్పులగురిని మారుస్తూ 
వచ్చావు. జనం బాగా గుంపుగా ఉన్న చోట కాల్పులు 
సొగించావు నిజమేనా * 

డయ్యర్ జవాబు : నిజమే 

(ప్రశ్న : సాయుధశకటాలు పోడానికి వీలై నంత 
తోవగనక ఉన్నట్లయితే, వాటిని లోనికి తీసుకువెళ్ళి 
మెషిన్ గన్లతో కొల్చేవాడివేనా ? 

డయ్యర్ జవాబు : 

అనుకుంటాను. 

బహుశా అలాగే చేసే వాణి 
౭ 



నంగ/గాము భతి [లో 

: “నేనొక మరో(పశ్నకు జవాబుగా డయ్యర్ 

వచ్చాను. అందరినీ చంపేయాలని నిశ ఎయానికి 

నిశయించాను.” 

దీనిపై హంటర్ కమిటీ రిపోర్లు ఇలా వ్యాఖ్యా 

నించింది. “మా విచారణలో చెప్పిన దాన్నిబట్టి, 

అతను (డయ్య ర్ తన కారులో వస్తుండగా నే ఒక 

నిశ్చయానికి వచ్చినట్టు తేలింది. సభ జరపవద్దని తాను 

చేసిన ఉ త్రరువులను గనుక (ప్రజలు ఉల్ల౦ఘించిశే 
వెంటనే కాల్పులు జరపాలని అతను నీశ్చయించు 

కున్నాడు” 

జనరల్ డయ్యర్, తన పెఠన్నత సై సె నికొధికొరికి 

పంపిన నివేదికలోని అంశాలను కూడా హంటర్ 

కమిటీ వెల్లడించింది. ఆ ని వేదికలో డయ్యర్ ఇలా 

రాళాడు. “గుంపు చెదిరి పోయేదాకొ కాల్చాను, కౌల్చు 

తూనే వున్నాను. అవసరమైన ఫలితం కలగాలంతీ, 

కనీసం ఈ మాతం. కాల్పులనై నా చేయవలసిందే. 

నా చర్యను సమర్దించుకోవాలం కే, అలాంటి ఫలితాన్ని 

తప్పక “” కలుగజేయాలి. కేవలం జనాన్ని చెదర 

గొట్రటం ఒక్క టే కాదు సమస్య. అక్కడ గుమి 

గూడిన ప్రజలలో మాత్రమేగాక, ముఖ్యంగా 
పంజాబు అంతటా సెనిక దృకోగ-ణంనుంచి అవసర 

మైన గుణపాఠం నేర్పాలి. అందుచేత అనవసరమైన 

కాఠిన్యం (పయోగించాననే (ప్ర పస శ్రేలేదు. » 

నిర్హాక్షిణ్య మైన హత్యాక కాండ గావించడంలో 

డయ్యర్ ఉద్దేశ మేమిటో హంటర్ కమిటీ ముందు 

సాక్ష్యంలో ఇంకొఇలా వివరించాడు.” బొగా కొల్భాాలి. 

గటిగా కొల్చాాలి. ఎంత బాగా ఎంత గట్టిగా కాల్చా 

లంజే, నేనుగాని మరొకరుగాని మళ్ళా “కాల్చవలసిన 

అవసరం రాకూడదు” 

“కాల్చకుండా నే (పజలను చెదర గొట్టవచ్చు. 

కాని (పజల మనో నిబ్బరాన్ని అణచిపాశేయాలని 

నేను భావించాను.” 

వై ద్యసహాయం ఏమైనా బాధితులకు చేశావా అని 

(పశ్నించి నపుడు డయ్యర్ ఇచ్చిన సమాధానం ఇది. 

“లేదు. అది నాపసికౌదు.... .... వాళ్ళు సహాయానికి 
వేడుకొంచే, నేను సహాయ పడటానికి సిద్ధంగానే 
వున్నాను.” 

జలియన్ వాలాభాగ్ హత్యాకాండ గురించి జనరల్ 

డయ్యర్ ఒక్కముక్క_లో తేల్చిచెప్పిన సారాంశం 
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ఏమం”కే “నేనుచాలా సంతో షదాయక మైన పనిని 

చేస్తున్నానని భావించాను” 

"జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ 

పెకీ పొక్కకుండా (పభుత్వం కట్టుదిట్టం చేసింది. 

కాం[గెస్ నాయకులకి కూడా నాల్లునెలల తర్వాతనే 

ఈ హ హత్యాకాండ వివరాలు తెలిశాయి. 1919 జూలై లో 

కలకత్తాలో జరిగిన అభిలభారత కాం (గెస్ సంఘ 

సమావేశంలో కొన్ని వివరాలు తెలిశాయి. (పతినిధులు 

తమలో తాము గుసగుసలాడకోడంతపు, _ బయటకు 

వెల్త డించలేదు. దాదాప ఎనిమిది మాసాల వరకు, 

బీటిష్ పార్ల మెంటుకుగాని, (బెటిష్ (పజలకుగాొని 
ఈ ఏషయాలు తెలియకుండా చేశారు. కాని దరిమిలా 

జరిగిన ఆందోళనవల్ల, కాం(గెస్ ఒక విచారణ కమి 

టీని నియమించడం" వల్ల (బ్రిటిష్ పభుత్వం కూడా 
లార్డ్ హంటర్ ఆధ్యర్యాన ఒక విచారణ కమిటీని 

చేయవలసి వచ్చింది. 

జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ ఒక్క 

డయ్యర్ సృరెలో పుట్టిన దురాలోచన మాత్రమేకాదు. 
పంజాబ్ ప్రభుత్వమే అందుకు కు(టచేసింది. “జలి 

యన్వాలా బాగ్ హత్యాకాండ _ ముందుగా ఆలో 

చించి చేసిన పధకం” అనే పరిశోధక నివేదికను 

పంజాబ్ యూనివర్సిటీ 1969 ఏపిల్ 18న ప్రకటిం 

చింది. అందులో ఇలా ఉంది : 

“1919 సిపిల్ 9వ తేదీన లాహోర్లో (ప్రభుత్వ 
భవనంలో జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండకు 

పథకం ఆలోచించబడింది. ఈ కుటలో (ప్రధాన 

పాత వహించింది పంజాబ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ 

సర్ మెకేల్ రీ డయ్యర్. పంజాబ్లోని ఉన్నత 

పౌర, సెనికాధికారులంతా హాజరయ్యారు. భారత 

(పభుత్వం కూడా ఈ పథకానికి తలవూపింది. 

పంజాబ్ [(పజలకు గుణపాఠం నేర్పడానికి వె శాఖి 

దినంనాడు అమృతసర్లో (ప్రజలను హతమార్చాలి.” 
దాదాపు అర్థశతాబ్దిం తర్యాతగాని ఈ కు|టగురించిన 

విష యా" లు “" స్యపమాణంగా నిర్జారించబడలేదు. 

సా(మాజ్యవాదులు తమ దురాగతాలను ఎంత పకడ్చం 

దిగా దాచుకో (పయత్నిసారో ఇది ఒక ఉదాహరణ. 

వూ ట్రమోద పాకించిన ఉదంతం 

డయ్యర్ దురాగతాలు ఇంతటితోనే ఆగలేదు. 

అమృత్సర్లో నీటి సస్తయి, విద్యుచ్చక్తి సపయి 
య 

పివరాలు 
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ఆపి వేశాడు. బహిరంగ (ప్రదేశాలలో ముక్కో_త్రాల పైన కొరడాలతో కొట్టడం సర్వసాధారణ మెంది. అన్నిటికన్నా అమానుషమైన ఉతరవు, (ఫైలను నేలమీద పొట్టమీద పడుకొని పావని ఆదేశించడం. ఏపిల్ 10 న మిన్షేరొవుడ్ అనే అంగ్వుల్చిర ఒక గొందిలో సెకిల్ పె వెళతుండగా కొందరు అమె దాడిచేశారు. డాక్షర్ సత్యపాల్, డాక్టర్. కిచూర జు 
వం 

: 
అరెస్టుకు నిరసనగా ఆ రోజున హర్ జరిగంది. (పభుత్వం రచ్చుగొట్టడంతో అమృకసర్లో కొన్ని దుర్హటనలు జరిగాయి. వాటితో ఒకటి షేర్వుడ్ అనే ఇంగ్లీషు వనిత పై జరిగిన దాడి. వ్రిన్సికి (పతీకారంగా “ఆవీధిలోని వాళ్ళందరీ ఎ పొట్టమీద పడుకునిపాకించే” శిక్ష విధించాడు. 'షేరొవుడ్ను ఆ సమయంలోరక్షించిన వారికి కూడా ఈ శిక్ష తప్పలేదు. ఆ సందులోంచి తమ ఇళ్ళకు వెళ్తేవారికికూడా ఈ శిక్ష తప ఎలేచు, జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యకాండకం 'పేకూడా మించిన దురాగతం ఇది అని గాందిజీ భావించాడు, అలా సొకడం నిరాక రించినవారిని శిక్షించడానికి ముక్కోోణం ఒకటివీర్చరచి అక్కడ దానిపై పడుకో బెట్టి కొరడా దెబ్బలు కొట్టించే వాడు. కల్నల్ ఓ[బియన్ ఉత్తర్వుల (కారం గుజరన్వాలాలో |బిటిషు ఉద్యోగులు ఎదు _రెనప్పుడు భారతీయులు గురాలమీదనుంచి దిగాలి. బం డమీద నుంచి దిగాలి. గొడుగులు వేనుకుని నడుస్తున్న" భార తీయులు తెలదొరలను చూడగానే గొడుగులు మృడ వాలి. వాళ్ళకు చేత్రో సలాం కొట్టాలి. 

రెళ్ళలో మూడవ తరగత్రి టిక్కెటు ఇవ్వడం ఆపి వేశారు. వీధి (పక్కల కాలిబాట పైన ఇదరికంె కలసి పోరాదు. లాహోర్లో ఈ ద్దురంతాలీ మర్ పెద్ద (| రిల్లాయి. యూరోపియ న్లవి కప్ప మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గరనుంచి,కార్లు మోటారుసైకిచ్ళ లాక్కుని సా వరన పర్చుకున్నారు. మూసివేసిన దుకౌణాలను బలవంకంగా తెరిపించారు. సెనికౌధికార్డు చెప్పిన ధరలకే సరుకులు అమ్మాలి. దుకాణాలు తెరవ నిరాకరించిన వారిని కాల్చి చంపారు. కొన్ని దుకాణ్రాల్లోని సరుకుల్ని డబ్బివ్వ కుండా సెనికాధికారు పంచిపెటారు. హీ రాక్లో పాల్గొన్న టాంగా బండ్లవాళ్ళని న్ శిక్షించేందుకుగాను 800 బం డను నెనికౌధికారులు స్వాధీనం చేను కున్నారు. మిగిలిన బిండ్లవాణ పటణం వెలుపల ఉన్న ధా శె సె నికాధికొారుఅవద మ సరు వేయించుకో వాలి. సెని 
po 

టి అలనే 
(crn 

పొరొల్ న్నాంతండ్రత్యం 

కౌధికొరులు తవు ఉ తరుషలను తెలియజేనూ ఇళ్ళకు 
అంటించిన కాగితాలు రక్షించే బాధ్యత కూడా ఇళ్ళ 
యజమానులదే. ధర్మ్కకశాలలు, భోజన స్మతాలను మూసి వేశారు. విద్యారులు నాలుచోట సెనికాధికారులకు థి ౧ ౧ ర కన్చించాలి. లాహోర్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యారులు కనీసం 19 మెళ్ళదూరం 108 డిగీల ఎండలో నడ వాల్చి వచ్చేది. లాహోరుతో కల్నల్ జాన్సన్ విద్యా రులపెన తన దురంతాలను కేం దీకరించాడు. రా(తి 
8 గంటలు దాటిన తర్వాత వీధిలో కన్సడిన వాడినల్లా కౌల్చి వేయాలని ఉ _తృర్వు. సైనిక శాసనం (ప్రకటించీస్ కొగితం కళాశాలలకు అంటించబడింది. అది చినిగి _పోయినదని (ప్రిన్సిపాల్తో సహా కళాశాలలోని ఉపా ధ్యాయు లందరినీ కోటవరకు నడిపించుకు వెళ్ళి మూడు రోజులు ఆ కోటలో నిర్బంధించారు. 

అమృతసర్లో నైనిక న్యాయస్థానాలు విచారించి నపుడు ఒక నీకీ, నియమ మూ, శాసనమూ దేన్నీ 
పాటించలేదు. మొ త్రం 298 మందిని విచారించారు. 
అందులో 51 మందికి మరణ శిక్ష ఎధించబడింది. 4 గురికి యావజ్జీవ ద్వీపాంతరవాన శిక్ష, ఇద్దరికి పదేండ్ల చొప్పున 79 మందికి ఏడేండ్లు, 10 మందికి అయి దేండ్లు 18 మందికి మూడేండు, 11 మందికి ఇంకా తక్కువ కౌలం ,కీదుశిక్ష విధించబడింది. మార్షల్ లా (కింద కూడా సివిల్ మేజి'స్రేట్లు విచారించి 105 మందికి 
శిక్షలు విధించారు. ఇవిగాక లైనికాధికారులు విచారించి 50 మందికి అప్పటికప్పుడు శిక్ష ఏధించారు, 

అతని కంటె మునులు 
అమృతసర్లోని డ్ల య్యర్కు తీసిపోకుండా లాహోర్లో క్ర ల్నుల్ జాన్సన్ (ప్రవర్తించాడు. గుజరన్ వాలాలో కల్నల్ ఓ(బియాన్, కసూర్ తో, కెపైన్ డవుటన్, షేకొపురాలో సివిక్ అధికారి బాన్వ రొస్మితొలు “అతని కంటు ఘనులు =.” అని పించు కొన్నారు. 

ఏ(ప్రిల్ 12 న కనూర్లో కొన్ని దౌర్జన్య సంఘ టనలు జరిగాయి. గుజరన్ వాలాలో రెల్సు వంతెన, రెలుసేషన్, జెలి! గ్రాఫ్ పోస్తాఫీసులు, కలక్రరాఫీను, చర్చి, ఒక స్కూలు, ఒక రలు షెడ్, తగులబెట్టారు. ఒక ఆవుదూడను చంపి రెలు వంతెన వగర వేలాడ దీశారనే వదంతి కూడా “ఈ దౌర్జన్యాలకు ప్రోత్సాహ 

నారా 
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మీచ్చింది. గుజరన్ వాలాలో (ప్రజలపై విమానం 
నుండి బాంబులు విసిరారు. 200 అడుగుల ఎత్తునుండి 
తిరిగిన ఏమానం నుండి మెషిన్గన్లతో గామ 
సులను కాల్చారు. ఈ బాంబులవల్ల, కౌల్చులవల్ల 
కేవలం తొమ్మిది మంది మాత్రమే చనిపోయారుట. 
ఇలా అని (ప్రజల్ని నమ్మించేందుకు ప్రభుత్వం చాలా 
(శమపడింది. 

ఓ| బియాన్ దౌర్లన్యాలు 
అరెస్టు అయిన ఆరు వారాల వరకు ఎలాంటి 

విచారణ జేకుండా నిర్బంధించడం (ప్రవేశ పెట్టిన ఘనత 

కల్నల్ ఓ(బియాన్దే. ఒక సందర్భంలో కొందరు 
(పముఖుల్ని అరెస్టుచేసి కొన్ని మెళ్ళు మండుటెండలో 
నడిపించాడు. ఆ తర్వాత వీరిని గ గూడ్సు _రెలుబండిలో 
కుక్కి లాహోర్కు పంపాడు. కాలకృత్యాలు కూడా 

తీర్చుకొనే అవకాశం ఇవ్వకుండా 44 గంటలు ఆ 

గుడ్ పెపైలో పీరు (సయాణం చేయవలసివచ్చింది. 

వీరిని బజార్లలో నడిపించినప్పడు చేతులకు సంకెశ్ళే 

గార గొలుసులకు లంక వేసి కట్టాడు. ఒక పొందు 

వును, ఒక ము ప్రమునూ, జంటిగా సం కెళ్ళతో చించి 

నడిపించాడు. హీందూము సీమ్ ఐక్యతను అపహాస్యం 

చేయడానికే ఈ సని చేశాడు. ఇతని దురాగతాలకు 
బలియైన వారిలో ఒక రాజభకుడు కూడా వున్నాడు. 
అతడు రాజుగారి భారతదేశ సందర్శనాన్ని పురస్క 
రించుకొని 10 వేల పౌనులు ఇచ్చి కింగ్ జార్జి పాఠశాల 
నెలకొల్పాడు. యుద్ధ సహాయనిధిని పెద్ద "మొత్తంలో 

ఇచ్చాడు. ఒక రెకు ఇద్దరి కొడుకులను బలవంతంగా 

(పభుత్వం రికూట్ చేయగా, వారు కనడకుండా 

పోయారు. వారి జాడ తెల్పలేకటోయిన నేరానికి ఆ 
రై తును అరెన్లుచేసి ఆస్తి స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. 

ఎవరై నాఆ రెతుకు సహాయపడి కే  కౌల్చివెస్తామని 
బెదిరించాడు. 

కల్నల్ ఓ(వియాన్ హయాంలో సమ్మరీ కోరుల 
ద్వారా 200 మంది, కొరడా దెబ్బల నుండి రెండేళ్ళ 
వరకు శిక్ష పొందారు. సెనిక కోరులు 22 మందికి 

మరణశిక్ష, 108 మందికి యావజ్జీవ “ద్వీపాంతర శిక్ష 

విధించబడింది. మరో 19 మందికీ వివిధ రకాల శిక్షలు 

విధించారు 

కనూర్ సబ్ డివిజన్ డవుటన్ సేనాని చేతిలో 
వుండేది రైలు సైషన్ సమీపంలో 150 మంది 
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మనుషులు సమే ఒక పెద్ద వోనును ఇతడు నిర్మించాడు. 
ఆ బోనులో నిర్బంధింపబడ్డవారి నందరినీ చూడ 

టానికి ఏర్పాటు చేశాడు. ఇెలిగాఫ్ స్తంభాలకు, 

ముక్కోణాలకు దిగంబరంగా కట్టి వేసి కొరడా దెబ్బలు 

కొట్టించాడు. పైగా ఈ చిత్రహింసలు చూడ టానికి 

నగరంలోని వ్యభిచారిణు లను తీసుకొచ్చాడు. ఖై దీలచే 
రెలుసేషన లో ర లు సె'టైల నుండి సామాన్లు 6 దింపిం 
చడం, రలు పెనైల్లోకి సామాన్లు ఎక్కించడం లాంటి 

పనులు చేయించాడు. డయ్యర్ పొట్టతో ఖై దీలను 

పాకించితే, ఇతగాడు ఖైదీలు తమ నుదుటిని ఘామికి 
ఆనించాలనే శిక్షను (ప్రవేశ పెట్టాడు. 

షేక్ొపురాలో బాన్వరుసిిత్ ఒక పక్షం రోజుల్లో 

477 మందిని విచారించి శిక్షించాడు. యూనియన్ 
జాక్కు రోజుకు మూడుసార్లు వందనం చేయాలని 
విద్యార్థుల్ని నిర్బంధించాడు.. అయిదారేళ్ళ పిల్ల లకు 
కూడా ఇది వ ర్తించింది. మండుటెండలో చిన్నపీల్లలు 

మూర్చపోయారు. కొందరు వడదెబ్బ తగిలి చని 
పోయారని వదంతి కూడా పాకింది. పిల్ల లచే నేరం 

అంగీకరింపచేసి, బుద్ది వచ్చిందని మూడేసిసార్లు అని, 

పించిన ఘటనలున్నాయి. 

ఈ దురంతాలన్నిటినీ పె అధికార్లు మొట్ట మొదట్లో 
సమర్థిస్తూ నే వచ్చారు. 

పంజాబ్ లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్ మెకేల్ ఓడయ్యర్ , 
జలియన్వాలాబాగ్ హత్యాకొండను సమర్ధిస్తూ ఇలా 
తంతి పంపించాడు. 

“సిన చేసిన పని సరయినదే. లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్ 

ఆమోదించుతున్నాడు” పైగా ఆ తర్వాత ఆఫ్ ఘన్ 

యుద్దంలో డయ్యర్కు (ప్రమోషన్ వచ్చింది. 

ఆనాడు పంజాబులో జరిగిన ఘటనలను మెకేల్ 
ఓడయ్యర్ “తరుగుదాటుోగా నర్షి ౦చాడు. 

ఆ తర్వాత ఎర్చడిన హంటర్ కమిటీ ఈ అభి 
ప్రాయంతో ఏకీభవించలేదు. సిపాయి తిరుగుబాటు 
లాంటి తిరుగుబాటును డయ్యర్ నివారించాడన్న 
వాదనను కూడా ఈ కమిటీ తిరస్కరించింది. తిరుగు 
బాటుకు కుట జరగాలి గదా. అలాంటి కుట ఏమీ 

జరగలేదని కమిటీ అభిప్రాయపడింది. జనరల్ 
డయ్యర్ అవసరమైన దానికం'కే ఎకువ బలప్రయోగం 
చేశాడనీ, అవనరమైన మరక కైనా మానవత్వం చూప 

లేదనీ కమిటీ అభి పాయ సడింది. ఈ కమిటీ అభి 
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పాయాలను భారత (పభుత్వం అంగీకరించింది. 
డయ్యర్ను భారత కార్యదర్శి అభిశంసించాడు. సర్వ 
సైన్యాధిపతి అతనిని రాజీనామా ఇవ్వవలసిందని ఆజ్ఞా 
పించాడు. సెనిక సమితి దాని నామోదించింది. 1920 మే 
26 న భారత కార్యదర్శి మాంసపేగ్ వై (సాబుకి 
పంపిన అధికార పత్రంలో ఇలా రాశాడు; “జలియన్ 
వాలాబాగ్ వద్ద డయ్యర్ జరిపిన చర్యకు ఆధారభూత 
మైన సిద్దాంతాన్ని పభుత్వం ఖండించుతూంది. పొట్ల 
మీద పరుండి పాకాలనే అతని ఊఉ తరువు నాగరిక 
సూ(త్రాలన్నింటినీ ధిక్క_రించుతుంది."ో 

డయ్యర్ నేర్చదలచిన గుణపాఠాన్ని గురించి 
హంటర్ కమిటీ ఇలా వాఖ్యానించింది 

“డయ్యర్ విసృత (ప్రభావాన్ని కల్లి ంచాడనడంలో 
మాకు సందేహంలేదు. గొప్ప గుణపాఠం కలి ౦చా 
డనడంలోనూ సందేహంలేదు. కాని ఐతే లితను 
అనుకొన్న స్వభావానికి పూర్ణిగా భిన్నమైన గుణ 
పాఠం కలించాడు.” 

అసంఖ్యాక ఆంగ్లేయులు సైతం డయ్యర్ చర్యను 
ఖండించారు. కాన్ని అతన్ని సమర్జించినవారూ లేక 
పోలేదు. (బిటిష్ వార్ష మెంటులోని (ప్రభువుల సభ 
అతని చర్యల్ని ఆమోదించింది. సా_మాజ్యవాదులు 
అతని ఘనకార్యాలకు మెచ్చి 20 వేల పొన్లు, 
ఇంగ్లండ్ ఇండియాలలో తెల వొళ్ళ నుండి నిదిని 
పోగుచేసి ఇచ్చారు. ఉత్తర హోందూసానొలో బ్రిటిషు 
రాజ్యాన్ని అతడు కాపాడాడని శ్లాఘించారు. మైకేల్ 
ఓడయ్యర్ వె పెట్టిన ఒక కేసు సందర్భంలో జస్టిస్ 
మెకార్డి, డయ్యర్ చర్యను సమర్థించాడు. 

లాహోర్లో డయ్యర్ లాగానే ఘనకార్యాలు 
చేసిన కల్నల్ జాన్సన్కు వీడోో-లు విందు సంద 
ర్భంగా ఆ పట్టణంలోని యూరోపియన్లు అతని 
“పేదలపెన్నిది” అని పొగిడారు. నిజానికి అతని ఆరు 
వారాల సైనిక పాలనలో పేదలు పొందిన దురవస్టలు 
ఇన్నన్ని కొదు. 

ఐతే డయ్యర్. చర్యలకు అసంఖ్యాక మైన 
యూరొపుయన్లు సిగ్గుతో తలవంచుకొన్నారు. పార 
మెంట్లో ఆస్కి్య్విత్ ఇలా అన్నాడు; “మన యావత్ 
చరి(తలోను ఈ ఘటన అత్యంత దురొగతం.” 

ఆత్మాభిమానమున్న భారతీయుడెవ్వడూ ఈ దురా 
గతాన్ని ఖండించకుండా ఉండలేక పోయాడు. 

ఖారోతో న్నొరితోం (లో లి 

మద్రాసు హైకోర్టు (ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుబ 
హ్మణ్య అయ్యర్ 1017లో అమెరికా అధ్యక్షుడు 
విల్పన్కు ఒక ఉత్తరం రాశాడు. భారతదేశానికి 
స్వపరిపాలన కావాలని ఆ లేఖలో కోరాడు 

సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ అపుడు ఇండియన్ 
హోమ్రూల్ లీగ్ (మదాస్ఫుకు అధ్యక్షుడు. ఈయన 
ఉ తరం విషయం (బిటిష పాఠ మెంట్లో పసావనకు 
వచ్చింది. సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ చేసిన పనికి 
ఆళ్చార్యాన్ని, విచారాన్నీ వెలిబుచ్చుతూ భారత 
పభుత్వం ఆయనకు తెలియచేసిందని భారత కార్య 
దర్శి మాంపేగు అన్నాడు. అయ్యర్గారి వయస్సు, 
అనారోగ్యం, న్యాయళశాఖకు ఆయన చేసిన సేవలు 
దృష్టా, ఆయనపై ఎట్టి చర్య తీనుకోవడంలేదనీ, 
ఇకమీదట మరోసారి అలాచేసే ఊరుకునేది లేదనీ 
బెదిరించాడు. న 

దీనికి నిరసనగా సుుబహ్మణ్య అయ్యర్ తన “సర్! 
బిరుదాన్ని (కె. సి. యస్. ఐ) దివాన్ బహదూర్ 
బిరుదాన్ని వదలివేశాడు. పంజాబ్ లో మార్షల్లా 
(పకటించిన ఓడయ్యర్ చర్యకు నిరసనగా వె (సాయి 
కార్య నిర్వాహక సభ్యుడు సర్శంకర్ నాయర్ తన 
పదవికి రాజీనామా చేశాడు. శంకర్ నాయర్ అత్యంత 
మితవొది. ఐనా |చిటిమ (ప్రభుత్య చర్యలను అతడు 
గర్హించక తప్పలేదు 

ఆవేదన 

పంజాబులో (బిటిషు (పభుత్వం సాగించిన ఘోర 
దురంతాలకు రవీంద్రనాధ్ టాగూర్ సున్నిత హృద 
యం ఎంత  కుమిలిపోయిందడో ప్రొఫెసర్ (వశాంత 
చంద మహాలబనిస్ ఒక వ్యాసంలో వివరించాడు. 

“పంజాబ్ దురంతాల గురించి ఒక్కరూ గొంతు 
విప్పక పోవడంతో ఆయన సహించలేక పోయాడు. 
సి. యఫ్. ఆండూస్తో గాంధీజీకి ఆయన ఒక 
సూచన చేశాడు. పంజాబులో (ప్రవేశించడానికి ఆ సమ 
యంలో నిషేధం ఉంది. గాందిగారు అంగీకరించే 
పక్షంలో తాను ఢిలీలో ఆయన్ని కలుసుకుంటాననీ, 
ఆ తర్వాత తామిద్దరం కలిసి పంజాబ్ వెళదామనీ 
ఆయన సూచించాడు. ఒకవేళ అప్పుడు వారిద్దరినీ 
అరెస్టు చేస్తే అది తమ అసమ్మతిని తెలియజేసే 
విధానం అవుతుందని అన్నాడు. 

రబిం్యదుని 

ER 



నం గాము బోరి [ల్ 

ఆం|డూస్, గాంధీని కలుసుకొని తిరిగి వచ్చాడు. 

టాగూర్ను ఏవో కుశల (సశ్నలు వేయబోయాడు. 

ఆయన రెండుసార్లు అడ్డుపడి “ఏమయింది ? ఏమ 

గ్నారు?” అని ప్రశ్నించాడు. ఆం(డూస్కు అసలు విష 

యం బయట సపెటక తప్పలేదు. గాంధీ ఆ సూచనను 

అంగికరించలేదు. “ః ఇప్పడునేను (ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది 

పెట్టద లచుకో లేదు” అని గాంధీ చెప్పనటు ఆండ్రూస్ 

వెల్లడించాడు. టాగూర్ ఇక మాట్లాడలేదు. 
"ఆ ర్మాతి టాగూర్కి సద పట్టలేదు. ఈ సమ 

యంలో దేశమంతా నోరు మెదపకుండా నిశ్శబ్దంగా 

ఉండటం భరింపరాని విషయమని టాగూర్ చి త్తం 

జన్తో అన్నాడు. సభను ఏర్పాటు చేసే సె, తాను అధ్య 

క్షత వహించడానికి కూడా సిద్ద మేనని అన్నాడు? “మీర 

అధ్య క్షత వహిస్తే మరో ఉపన్యాసకుడు అకార్లేదు. 

మీరే అధ్యక్షులూ ఉపన్యాసకులూ గనుక, మిరే సభను 

ఏర్పాటుచే స్తే బాగుంటుంది*అని చి త్రరంజన్ అన్నాడు. 
టాగూర్కు వీశ వెఖరి ఏమిటో అరమయింది. 

వాశ్ళేమి చేయరని 'స్పప్తమెంది. “నా హగిదయంలో 
ముల్లు గుచ్చుకొన్నట్లు “అయింది” అని టాగూర్ బాధ 

పడ్డాడు. తానే ఏదో 'ఒకటి చేయాలని నిశ్చయించు 

కోన్నాడు. 

సర్ (నె ట్ హుడ్ ) విరుదును వదలుకొంటూ 

వై (సాయికి ఒక ఉత్తరం రాసాడు టాగూర్. ఆ 

ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ప ఎవరినీ సం(ప్రదించలేదు. చివ 

రికి తన కొడుక్క కూడా చూపించలేదు. ఈ చర్య 
మూలాన భారత రక్షణ (కింద అరెస్టు చేయవచ్చు. 

విచారించనూవచ్చు. ఆ ఉ తరాన్ని సి. యఫ్. 

ఆం|డూస్కి చూపినపుడు, కౌ స్త సౌమ్యంగా దాని 

శై లిని తగ్గించవ లసిందని, ఆం(డ్రూస్ సూచించాడు. 

“అప్పుడు గురుదేవ్ (టాగూర్) నా వంక చూసిన 
చూపును అంతకు ముందుగానీ, ఆ తర్వాత గాని 

ఎన్నడూ చూడలేదు” అని ఆం(డ్రూస్ రాశాడు. 

వె వె (నాయికి రాసిన లేఖలో టాగూర్ ఇలాఅన్నాడు; 

"సంజాబులోని మా సోదరులు పొందిన అవమా 

నాల, బాధల వృత్తాంతాలు ని షేధాలతో కుక్కి. మూసి 

వేయబడ్డ గొంతుకల్ని చీల్చుకొని పెగిలి భారత దేశం 
నలుమూలలా వ్యాపించాయి. సర్వత్రా మా (ప్రజలలో 

అవి రగిల్చిన _కోధాగ్నితో కూడిన వేదనను మన పాల 

కులు పట్టించుకో లేదు. వారు ఊహించుకొన్నట్లు తగిన 

అయినాయనీ, 
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గుణపాఠాలను నేర్చామని తమను తామే (పాలకులు) 

అభినందించుకొని వుండవచ్చు. మా ఏజ్ఞ పులు వృధా 

_పతీకారోన్మాదవాంఛ మన(పభుళ్వ 

రాజ నీతిజ్ఞత యొక్క. ఉదా త్త దృష్టిని గుడ్డిదిగా చేసిం 

దసీ తెలుసుకున్నాను. తన "భౌతిక "బలానిక్తీ నె తిక 

సం పదాయాలకూ అర్హ మైన విధంగా ఉదారవంతంగా 

ఆ రాజసీతిని వారు ఉపయోగించి ఉండవచ్చు. కొని 

అలా ఉపయోగించలేదని తెలుసుకొన్నాను. అందువల్ల 
భయోత్సాతంతో మూగవేదనకు గరచేయబడిన 
కోట్లాది (పజ లవాణేని వ్య క్ర క్రపరుస్తూ, దీని పర్యవనా 

లన్నోటిసీ భరించడం ఒక్క పే నా కనీస క్ 'లవ్యమని 

భావిస్తున్నాను. 

“అవమానానికి చెందిన ఈ అసంగత సందర్భంలో 

గౌరవచిహ్నాలు మా అవమానాన్ని వెలుగుతో మరింత 
స్పష్టం చేస్తాయి. అంత పాముఖ్యం కానివారు అనే 

పేరకో మా దేశీయులు సూసదనూ (తులకు తగని 

హీనదశకు నెట్టబడ్డారు. అలాంటివా ప్రక్కన, 

(ప్రత్యేక గౌరవ “నిహా లన్నిటినీ పడ కాని నిలబడ 

దలచుకొన్నాను. ఈ కారణాల వల్ల, ఈ కారణాలు 

బాధాకరంగా యిలా అడిగే టట్లు చేయడం వల్ల, నాసర్ 

విరుదునుంచ్రి నన్నుతప్పించ'। వలసిందిగా ఘనతవహిం 

చిన మిమ్మల్ని, మీ పట్ల గౌరవంతోను, విచారంతోనూ 
కోరుతున్నాను” 

చరిత్రాత్మకమైన ఈ లేఖ గురించి కాం(గెస్ సాయ 

కులు ఆనాడు పట్టించుకోక పోవడం ఆశ్చర్యం కలించు 

తుంది. ఆ సంవత్సరం అమృతసర్ లో కాం(గెస్ జరి 

గింది. అమల్హోమ్ అనే (ప్రతినిధి ఒక తీర్మానం 

రాసి కొం(గైస్ అధ్యక్షుడు పండిత మోతీలాల్ నె హూ 

కిచ్చాడు. విషయ నిర్ధారణ సభలో ప్రవేశ పెట్ట నల 

సిందిగా ఆయన సూచించాడు. ఇలాంటి తీర్మానాన్ని 

ఒక ప్రముఖ నాయకునిచే (ప్రవేశ పెట్టించాలని అమల్ 
హోమ్ భావించాడు. అనర్గళ ఉపన్యాసకుడై న జితేన్ 

బెనర్జీ అనే బెంగాలీ నాయకుని, ఆ తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్రవలసిందిగా కోరాడు, ఆయన మొదట అంగీకరించి 

తర్వాత జారుకొన్నాడు. చి త్రరంజన్ దాసును కోరగా, 

ఆయన, బెంగాలీవాళ్ళు గాకుండా మరొకరు "ఆ తీర్మా 

నం (ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందని అన్నాడు. మరొకరి 
చగ్గరకు వెళిలే, "ఇలాంటి తీర్మానం మంచి ఉదేక. 
పూరిత ఉ పన్యాస సకుడు సవేశ సటాలనీ సలహా sn 
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ఇచ్చాడు. చివరకు ఎలాగై కేనేం సయ్యద్ హుస్పేన్ 
ఆ తీర్మానం పై సంతకం చేశాడు. విషయ నిర్దారణ 

సభలో ఆ తీర్మానం అంద జేయబడింది. మోతీలాల్ 
న్నెహూ ఆ తీర్మానాన్ని తీసుకొని, కళ్ళజోడు పెళ్తై 
కింద పెట్టాడు. అమల్హోమ్ రెండుసార్లు 
జాపకం చేశాడు. చివరకు జవహర్లాల్ నె హూకు 
చేప్పుకొన్నాడు. ఆగవలసిందని ఆయన కోరాడు. 
మర్నాడు ఆ తీర్మానం గురించి జవహర్ (పేస్తావించు 
తాడని అనల్ భావించాడు. అదీ జరగలేదు. పండిత 
మాలవీయను అడగ్గా, అధ్యక్షులు _పతిపాదించే తీరా 
నాల్లో దాన్ని చేర్చించుతామన్నాడు. కానీ ఆ తీర్మానం 
రాలేదు. మహ్మద్ ఆలీ జిన్నాతో ఈ విషయం స్తా 
వించితె “నాకెందుకు చెప్పలేదు” అని (ప్రశ్నించాడు. 

ఏమైతేనేం ఆ తీర్మానం బుట దాఖలా అయింది. 
అమ్మతీసర్లోని 84వ కౌంగెంస్ రికార్గంతా వెది 
కినా ఆ (ప్రస్తావన లేదు. కాని ఆ కాంగన్” ఆహ్వాన 
సంఘాధ్య క్షుడు స్వామి (శద్దానంద స్వాగతోపన్యా 
సంలో మాతం ఈ విషయం (పసావించాడు. “సంజా 
బ్లో భయానక పరిపాలన సొగంచిన ఘటనలతో 
సంబంధమున్న (ప్రభుత్వంచే ఇవ్వబడిన బిరుదును 
ఒక్కరోజు కూడా ఇకపె ఊంచుకోడం పాపమని 
భావించి, దాన్ని అసమ్మాతితో విసరివేసన కవి 
రవీం(ద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి నిజమెన భారతమాత 
పృ్రులెందరువున్నారు "అని (శ ద్దానంద, టాగూర్ ను 
(శంసించాడు. 

ఇది తప్ప అమృత్సర్ కాంగస్లో. రవీంద్రుని 
(ప్రస్తావన రాలేదు. వైస్రాయి కౌన్సిల్నుంచి శంకరన్ 
నాయర్ చేసిన రాజీనామాను హరిసూ తీర్మానం చేయ 
బడింది. సరోజినీనాయుడు రాసిన” [810 పంజాబు” 
అనే గేయాన్ని “రౌలట్ వబిలుకెవరూ న్యాయంగా + 

య 

అభ్యంతరం పెట్టన అలసిన అవసరంలేదు” అని 
చెప్పిన ఆనిబిసెంట్ చదవడం ఆశ్చర్యకర విషయం. 

“జనుల గుంపులు సిఫాయీల పైన రాళ్ళ విసరి 
నస్వుడు, వారు కొన్ని తుపాకీ రివ్వలను 'పేల్చటం 
అంతకంటే దయగలపనియే” అని ఏపిల్ 18వ 
తేదీన ఆమె (వొసినట్టూ, ఆనాటినుంచి “రాళ్ళకు 
బదులు రవ్వల బారులు” అనే సామెత ఆమె పేరుతో 
వియ్యమందినట్లు ఆమె పలుకుబడి ఆనాటినుంచే సన్న 

జొర త్ న్నా లం/త్యో 

గిల్లి నట్లు కొంటగెస్ చరిత్రలో డాకర్ పట్రాభి తెలియ 
చేశాడు. (కాంగ్రెస్ చరిత్ర 242 వ పేజీ) 

ఐతే. పట్టాభిగారి కాంగెస్ చర్నితలోగాని, మహో 
తుని ఆత్మకథ (సత్యాన్వేషణలో నా (ప్రయోగాల, 
కథలో గానీ, జవహర్లాల్ నెహూర ఆత్మకథలో 
గాసీ, రవీందుని లేఖ పసావనకు రాకపోవడానికి 
కారణం ఏమిటి ఇ న 

1919 జూన్ 6వ తేదీన శ్రీనివాస శాస్త్రికి గాంధి 
రాసిన లేఖలోని ఈ [కింది వాక్యాలను బట్టి మనం 
(గహించుకోవచ్చు. 

“పంజాబు దురంతాలు కవి (టాగూర్) నుండి ఒక 
భగ్గుమనే లేఖను సృష్టించాయి. అది సమయం పరి 
పక్వం కాకముందే వచ్చిందని నా వ్య క్రిగత అభి 
(నాయం. కాని అందుకు ఆయన్ని, (టాగూర్ ను 
నీందించాల్చిన పనిలేదు.” 

టాగూర్ లేఖపై అలా వ్యాఖ్యానించడానికి గల 
కారణాలను _ తెలుసుకోవాలుపే ఆ రోజులోని గాందీ 
(ప్రసంగ భాగాలను కూడా ఇక్కడ ఉటంకించడం 
అవసరం . 

మార్చి 80న, ఏపిల్ 6న హరాశ్లు జయ 
పదంగా జరిగాయి. ఐతే డిలీలో కొన్ని హింసా 
యుత ఘటనలు జరిగాయి. గాందీని ఢిల్తీ కి, తర్వాత 
పంజాబుకు రమ్మని నాయకులు ఆందోళనపడి పిలి 
చారు. ఏపిల్ 0న (సభుత్వ్యం పంజాబ్ సరిహద్దులో 
గాంధని అరెస్టుచేసి బొంబాయికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ 
విడుదల చేసింది. గాంధీ అరెను వారతో బొంబాయి. 
అహ్మదాబాద్ లలో సంఘర్షి ణలు జరిగాయి. 

తన అనుచరులను గాంది మందలించాడు. అప్పటి 
కింకా జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ జరగలేదు. ఆ 
హత్యాకాండ రెండురోజులలో జరగబోతుందనగా, 
ఏపిల్ 11 న బొంబాయి సంఘటనల గురించి గాంధీ 
ఇలా అన్నాడు. 

“మనం రాళ్ళ విసురుతున్నాం, (కూమ్కార్ల కు 
అడ్డంకులు పెట్టి అవరోధం కల్లి స్తున్నాం. ఇది సత్యా 
(గ్రహం కాదు. హింసాయుత ఘటనలకుగాను అరెసు 
చేయబడిన 60 మందిని విడుదల చేయవలసిందిగా 
కోరుతున్నాం. మన విధి ముఖ్యంగా మనం అరెను 
కాబడడమే. హింసాయుత చర్యలను చేసిన వారి ఏడు 
దలతై (ప్రయత్నించటం మనో ధర్మానికి గండికొట 



నం/గౌమ భరి (తో ణ్ 

డమె ...ఈ ఉద్యమాన్ని కొంచెంకూడా హింస 

లేకుండా. నడపలేక పోయినట్లయితే ఉద్యమాన్నే ఆపి 

వేయవలసి వుంటుంది... .అవసరమైశే ఇంకా కొంచెం 

ముందుకే పోవాల్సి వుంటుంది. మనవాళ్ళకి వ్యతిరే 

కంగా నేను సత్యా_గహం చేయాల్సిన సమయం కూడా 

రావచ్చు ....కొందరు ఇంగ్లీ షు పెద్దలు గాయసడ్డారు 

అని విన్నాను. అలాంటి గాయాలపల్ల కొందరు “చని 

పోయినా చనిపోయి వుండవచ్చు. అలా జ జరిగినట్లయితే 

అది సత్యా(గహాోనికి పెద్ద మచ్చ నా దృషిలో 

ఇంగ్లీ షువాళ్ళు కూడా మన సోదరులే.”' 

తర్వాత ఎపిల్ 14న అహ్మదాబాద్ లో ఉసన్య 

సించాడు. అంతకు పూర్వం అహ్మదాబాద్ లో కూడా 

హింనాయుత ఘటనలు జరిగాయి. వొటిని ఆయన 

త్మీపంగా గర్హించాడు. “మనం భవనాలను తగల 

బెటాం, బలనంతంగా ఆయుధాలను వశపర్న్చుకొన్నాం, 

డబ్బు లాక్కున్నాం, రెచ ఆపాం, ఇళల్మిగ్రాఫ్ 

తీగలు తెంచాం. అమాయకులను చంపాం, దుకాణాలను 

(పయి వేటు ఇళ్ళను: దోచుకున్నాం” 

పడుతున్నానని “ఇంతకన్నా నా దేహంలో కత్తితో 
పొడిచినా నాకు అంత వాధ కల్లి ౦ చే దికాదు" అసి 

అన్నాడు. తాను 72 గంటలు నిరశన (వతం చేశాడు. 

(ప్రజల్ని 24 గంటలు నిరశన వతం చేయమని 

చెప్పాడు. 

యుద్ధానికి తాను స్వయంగా పైని కుర్చి రిఈూట్ 

చేసిన "నడియాడ్” పట్టణానికి గాంధీ వెళ్ళాడు. 
హ్మదాబాద్ కు సమీపంలోని పట్టణం ఇది. ఇక్కడ 

కూడా హింసాయుత ఘటనలు జరిగిసవని విన్నగాంధి, 

సత్యాగ్రహ ఉద్యమం గురించిన తాను వేసుకొన్న 

అంచనా “వి హిమాలయమంత తప్పు” అని అన్నాడు. 

ఎ|పిల్ 18 న ఉద్యమాన్ని ఆపి వేశాడు. 

(ప్రభుత్వ దురంతాలకన్నా, (ప్రజలు ఆగహో 

వేశంతో చేసిన చర్యలే గాంధీని ఎ | భమపరిచాయని, 

గాంధి జీవిత చర్నితకారుడు డి. జి. "అండూల్కార్ 

అన్నాడు. మె డూల్కర్ ఉదహరించిన గాంధీ ఈ 
ఆద 

వాక్యాలు చః 

దీనికి తాను సిగ్గు 

G 

నే 

సందర్భంగా పెర్కొానాలి. 

“చెడు శ కులను నేను తక్కువ అంచనా వేశాను. 

హింసను ప్రోత్సహించడానికి, ఇంగ్లీ మ వారికి భార 

తీయు లకు మధ్య సంబంధాలను ద్యేషమయం చేయ 

డోనీకి నా చర్యను 'దేనికె నా ఉపయోగించుగోడానికీ 
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అనుమతించినట్ర ౨ శే, అదె సత్వాగహోని3 సత్యాన్ని 

చేకూర్చలేదు. “అందుచేత ఇపుడు మనకు లభ్యమైన 

అన్ని విధాలా, అధికార్ల కు శాంతి భదతలను 
పునరుద్ధరించడంలోను, "అరాచకాన్ని నిగహించడం 
లోను నిరంతరాయంగా సహాయ పడటమే మన సత్యా 

గహ కార్యక్రమంలో భాగమై వుండాలి.” 

తర్వాత కొన్నాళ్ళకు జూలై 21న ప్మత్రికలకు 

రాసిన ఒక లేఖలో “సాత్విక నిరోధకుడు ఎన్నడూ 

(పభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగి చడు” అని అన్నాడు. 

1919 డిసెంబరు 47 న అమృతసర్లో కాం గెస్ 

94 వ మహాసభ జరిగంది గుజరాత్, పంజాబ్ రాష్ట్రా 

లలో (ప్రజలు చేసిన డ్ దౌర్జన్యాలను కూడా నిరసించాలని 
గాంధీ కోరాడు. కాని విషయ నిర్ధారణ సభ దాన్ని 

(తోసిపు పుచ్చింది. తన అభ్మిపాయాలను అంగీక రించలేని 

పక్షంలో తాను కాం గెస్లో వుండలేనని గాందీ స్పష్టం 

చేశాడు. మర్నాడు గాంధి అభి_పాయాలను ఒక 

తీర్మాన రూపంతో _పవేశ పెట్టారు. 

(ప్రజలు ఆ(గనాం చెందడానికి తగిన కొరణాలు 

వున్నవ ఎటికీ “వంజాబ్, గుజరాత్ రాష్టా9లలో కొన్ని 

వొట్ల పేజలు కొందరి ధన మాన (పొణాలకు భంగం 

కల్లి “చే అత్యాచారాలను చేసినందుకు కాంటగెస్ 

హృదయ పూర్వక విచారం వెలుబుచ్చుతూన్నది” 

అని ఆ తీర్మానం పేర్కొన్నది. ఈ తీర్మానం పె 

(పసంగించుతూ గాంధీ " "పజలను ప్రభుత్వం రెచ్చ 

గొట్రినదని నేనూ అంగిక్ర రిస్తాను. (ప్రభుత్వం ఆ 
విధంగా ధవ ర్తి రించి యుండని మెడల నాటి దురద్భష్ట 

సంఘటన లు జరిగి ఉండేవి కౌపు, అని కూడా నేను 

ఏకీభ విసాను. కాని _పభుత్వానికి అప్పుడు పిచ్చి 

ఏ తినేది. (పజలు పిచ్చివాళ్ళయ్యారు. పిచ్చికి పిచ్చి 

పేతికియ కాదు. పిచ్చికి విరుగుడు వివేకం. ఇది 
తెలుసుకుంటే విశ్వం మీకు స్వాధీనమవుతుంది.” 

అమృతసర్ కౌం(గెస్కు 

కౌం్టగెస్ అధ్యక్షుడు మోతీలాల్ నెహూ తాము 
ట్రగాఢళోక వాతావరణంలో సమావేశ మవుతున్నా, 
మని అన్నాడు. ఐతే కాంగెస్ తీర్మానాలు భగ్గుమని 
మండిన (ప్రజా హృదయాన్నిగాని, వారి ఆక్రోశాన్ని 

గాని, వెల్లువను గాని _పతిబింబించలేదు. క కాం(గెస్కు 

అసంఖ్యాకంగా (పజలు, (పతినిధులు వచ్చారు. సభా 

(ప్రాంగణంలో (శ్రిటిషురాజు, రాణి చిత్రపటాలు: 

అధ్యక్షత వహించిన 
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వేలాడ తీయబడినాయి. రాజ్యాంగ సంస్కరణలను గురించి రాజుగారు వనిన (పకటనకు ఢన్య వాదాలు 
చేస్తూ ఒక తీర్మానం చేయబడింది. వెలు యువరాజు 
రాక గురించి డిలీ కౌం._గెస్లో ఇతమిదంగా ఏమీ చెప్పలేదు. కాని, ఈ మహాసభలో ఆయ్షేన రాకను గురించిన (పకటనను హర్షి౦చ్చింది. తర్వాత పరిస్థితుల 
ఒత్తిడివల్ల యువరాజురాకను కౌం(గెస్ 
బహిష్కరించింది. సంస్కరణల గురించ్చి ఒక రాజీ తీర్మానం అంగీళరిం: బడింది. సంపూర్ణ బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని త్వరగా నెలకొల్పే దృష్టితో సంస్కరణ 
లను అమలుపరచాలని తీర్మానించింది. సంస్కరణ 
లను అమలు పరచడానికి దేశం (పళశాంతంగా ఉండా లని గాంధి కోరాడు. 

గాంధి ఆశించినట్లు _పేశాంత సరిసితి నలకొన్నదా? యుద్ధానంత ర ఆర్థిక సంక్షోభం, ముస్తిం [పజలలో టర్కీ-కి జరిగిన అన్యాయాలపట్ల ఆహం, కౌర్కిక సమ్మెల వెల్లువ (బిటిమ న్యతిరేక ఉద్యమ (ప్రారంభా నికి దారితీశాయి. ఆ విషయాన్ని వరి ౦బేముందు మొదట మనం వరించిన రెండు తలకాయీల రాక్షసి... డయ్యర్, ఓడయ్యర్ల గురించి. రెండు మాటలు చెప్పాలి, 

జనరల్ డయ్యర్ నెనిక పదవికి రాజీనామా రా ఇచ్చిన త ర్వాత్ర స్వదేశం వెళ్ళి పోయాడు. టిసల్లో 1927 జూలై 28 స సహజ మరణాన్నే పొందాడు. 

ఖిలాఫక్ 
మొదటి (ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో టర్కీ, మిత్ర మండలి రాజ్యాలకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలో చేరగానే తాము ఆరాధించే సవిత భూభాగాల పైన మిత్ర రొజ్యాలు. దాడి చేస్తాయని ముస్తి ములు భయపడ జొచ్చారు. భారతీయ ముస్తి ములలో కూడా ఈ భయం 

వ్యాపించింది. యుద్ధకాలంలో భారతీయ ముస్త ములను (సతికూలం చేసుకోడం (బిటిషు (ప్రభుత్వానికి ఇష్టం 
లేదు. భారతీయ ముసీం సెనికుల సహకారం కూడా 
దానికి అవనరం. అందుచేత ఆనాటి టిటిమ _పధాని లాయడ్ చార్జి కొన్ని వాగానాలు చేడు. (టిటిమ మి ఇ 

ఖొరొలో స్యాంలోం (తో 

పంజాబ్ గవర్నర్ ఓడయ్యర్కు మాత్రం ఆ 
అదృష్టం కొల్ల లేదు. పగబట్టిన ఒక కో డె. త్రాచు 
కౌటుకు బలి అయ్యాడు. విప్రవవాది ఉద్దామనింగ్ 
రివాల్వర్ కాల్పులకు హ తుడయ్యాడు. 

ఉదామ్నింగు ఆరని వగ 
ఉద్దామ్సింగ్ పంజాబు వాసవ్యుడు. తలిదండ్రులు 

చనిపోయాక అమృతసర్ లోని అనాధ శరణాలయంలో 
పెరిగాడు. జలియన్ వాలాబాగ్ లోని హత్యాకాండ 
అతని పసహృదయాన్ని కలచివేసింది. అతనిలో 
(సగాఢముుద వేసింది. (పతీకారవాంఛ అతని జీవి 
తంతోపాశే పెరుగుతూ వచ్చింది. ఉద్దామ్సింగ్' 
లండన్ రో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చేరాడు. అక్కడ 
ఆరుగుండ్ల రివాల్వర్ సంపాదించాడు. లండన్లో కాక్ 
స్టన్ హొల్లో ఒక సభ జరుగుతోంది. ఆప్ట నిస్తాన్ 
సమస్య పై రాయల్ సెంటర్ ఆసియన్ నాసెటీ, ఈనిండియా అసోసియేషన్ ఈ సభ ఏర్పాటు చేశాయి. 
మైకేల్ ఓడయ్యరు ఈ సభలో (స .౦గించి ఇంటికి 
వెళ్ళడానికి సిద్దమయ్యాడు. ఉద్దామిసింగ్ అతన్ని 
రివాల్వర్ తో కౌల్చి చంపాడు. రెండు తలల రాక్షసి 
రెండోతల కూడా నేలవాలింది. శ్యా సంఘటన 1940 
మార్చి 18 న జరిగింది. అతణ్ణి అరెస్తుచేసి విచారించ్చి మరణశిక్ష విధించింది కోరు. మాతృభూమికి 
స్వాతం త్యం సద్ధించాలని నినదిస్తూ, ఉద్దామ్ సింగ్ 
1940 జూన్ 12న ఊరివి కౌగలించుకున్నాడు. 

ఉద్య ౨౦ 

వైన్యంలో భారతీయ ముస్లి ములు ఎక్కువగా చేరి 
టిటిమ (పభుత్వంపట విశ్వాసం (పకటించ్రినటయితే, ౧ 

na) వారు తమతో సహకరించినటయి శే, టర్కీ సులాన్ 
ఏలుబడిలో వున్న నామాజ్యాన్ని విచ్చిన్నం చేయ 
వోమని, లాయడ్ జారి 1918 జనవరిలో వాగానం జ 

యల చేశాడు. యుద్ధ (పారంభ దినాలలోనే 1914 నవంబర్ 
9 న చేసిన వాగానంలో ముసిమ్ల పవిత్ర (పదేశాల పె 9 ౧ 

(ce దాడిచేయబోమని, అక్కడ ఏ ఇబ్బందీ కలించదోమనీ 
ళం) హామీ ఇచ్చాడు. కాని ఈ వాగానాల్ని మంట 

చు గలిపారు (బిటిమ పాలకులు. సె (పెస్ సంధి(పకారం, 



ఇస్తాంమత పవిత్ర మాతృభూమిని _ జజీరత్ ఉల్ 

ఆరబ్.ను విభజించారు. సిరియా, పాల సీనా. మెస 
పొశేమియా భాగాలుగా గల “జజీరర్ ఉర్ ఆరదబ్ 

ను విభజించారు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం యుద్ద 

విజేతల అధీనంలో ఉంచారు. ముస్తి ౦ మతానుసారం 

ఈ (ప్రాంతాలు ముస్తి మేతర పాలనలో ఉండటానికి 

వీలులేదు, మహమ్మదీయ మత పాలకుడై న ఖాలీ 
నుంచి మహమ్మదీయ పవిత్ర కేశాలను లాక్) 
న్నారు. ఇందులో మెక్కా, మదీనా, జరూసలెంలు 

ఉన్నాయి. టర్కీ. సులానే ఖాలీఫా (ముస్తి మత 

పెద్ద కూడ, టర్కీ సుల్తాన్ దాదాపు మి(త్రరాజ్యాల 

ఖైదీ అయ్యాడు. మ(తమండలి నియమించిన 

కమిటీయే టర్కీ_కి (పభువై , సర్వాధికారాలు 

చలాయిస్తూ వచ్చింది. 

మెసఫొటేమియాతోసహా జజీరత్ ఉల్ ఆరబ్, 

అరేబియా, సిరియా, పాల నాలు వాటిలోని పవి(త 

క్షేత్రాలూ ఖలీఫా ఆధ్వర్యాన వుండాలని మహ్మ 

దీయుల వాదన, కాని సెపెస్ సంధి (పకాౌరం హెద్ 

జాజ్ అనే ఆరబ్ రాజ్యం నామకః స్వత ం|తం 

కలిగి వున్నా అది _బిటిష్ పె తసం [కిందికి వచ్చింది. 

ఆర్మీ నియాను డ్రిషియన్ రివబ్రిక్గా ఏర్పరచి 
అంతర్జాతీయ గ్యారంటీ క్రింద వుంచారు. మెస్సటో 
మియా, దాన్ జోర్జాన్, సిరియా, పాల స్థనాలను 

టర్కీ- ఆధిపత్యం నుంచి తొలగించారు. “సిరియా 

శాన్సుకు, పాల ఏనా, మెస్పటోమియా, (ట్రాన్సు 

జోర్తాన్లు ఇంగ్లా ండ్కు నానాజాతిసమితి సంరక్షిత 

దేశాలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇలాగే విపధ [ప్రాంతాలు 

ఆయాదేశాల “పలుకుబడి పాంతాలు"గా పరాధీనం 

చేయబడ్డాయి. ఇంతేగాక టర్కీ యుద్దనష్టాల। క్రింద 

పెద్దమొ _తాలను చెల్లి ౦చవలసి వచ్చింది" 

“బిటిష్ (ప్రధాని వాగ్దాన భంగం భారతీయ ముస్రిము 

లనేగాక, తదితరులను కూడా కోధావేశపరులను 
చేసింది. 

ఈ పరిస్థితులలో (కమ్మకమంగా ఖిలాఫత్ 

ఉద్యమంలోకి గాంధీ (ప్రవేశించాడు. మౌలానా 
అజాద్, హకీం అజ్మల్ ఖాన్, హసరత్ మొహనీల 

నాయకత్వాన ఖిలాఫత్ కమిటీ ఏర్పడింది. హిందువు 

అను, ముస్తి ములను ఐక పరచుటకు ఇది మంచి అవ 

కాశమని, ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళా వందేండ్లకు 

తలో 

కూడా ఏర్పడదని గాంధీ భావించాడు. “అతడు 
(ముసైము) ఆపత్కాలంలో ఉన్నపుడు, అతని 

ఆశయం న్యాయమని నా కనిపించు తున్నపుడు, నాశ క్రి 

నంతా ఉపయోగించి అతనికి సహాయపడటం నా విధి" 

అని గాంధీ “యంగ్ ఇండియా” పత్రికలో రాశాడు. 

1919 సంవ వత్సరాంతంలో మహ్మాదలీ, షొకతాలీ 

సోదరులు జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. మహ్మదలీ 

తాను చిన్న క్ లు నుంచి పెద్ద జై లులోకి వచ్చానని 

వ్యాఖ్యానించాడు. అంతేగాదు తిరుగు టికెట్తో జైలు 

నుంచి వచ్చానన్నాడు. ఇది ఆనాటి అతని సమరశీల 

స్వభావాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఆలీ సోదరులు అప 

టికే భారత రాజకీయాలలో తలమునిగి ఉన్నారు. 

యుద్ధకాలంలో (పభుత్వం పీరిని నిర్భంధించింది. 

(బిటిష్ చ్రవ రి శతృవులకు సహాయపడే దేమీ 
చేయనం టే. వారిని విడుదల చేస్తామని 1917లో 

(ప్రభుత్వం సూచించింది. “ఇస్తాం మతం పట్ట విధెయ 
తకు భంగం కొనిలరీతిలో” అనేమాటచేర్చి, తామంచుకు 

సిద్దమని వీరన్నారు. (ప్రభుత్వం ఈ షరతుకు అంగీక 
రించక వారిని వదలి పెట్టలేదు. 

పంజాబు దురంతాల కాలంలో లకో్నూకు చెందిన 

అబుల్ బారీ ఖిలాఫత్ ఉద్యమానికి అనేకమంది 

ఉవేమాల మదతును సంపాదించాడు. ఆ విధంగా 

అఖిలభారత “ఖిలాఫత్ మహాసభ ఏర్పడింది అలీ 

సోదరులు, మౌలానా అబుల్ కలం ఆజాద్లు 

టర్కీకి న్యాయం చేకూర్చాలని ఉద్యమం (ప్రారంభిం 

చారు. వారితో కలిసి గాంధీ దేశమంతటా పర్యటిం 

చాడు. టవిటిష్ (పభుత్వానికి సహాయనిరాకరణ చేయ 

వలసిందిగా అభ్యర్థించాడు. 1919 అక్షోబరు 17న 

ఖిలాఫత్ దినం జరపాలని అన్నిమతాల వారికి, తెగల 

వారికి విజ్జి ప్తి చేయబడింది. మహ్మదలీ నాయకత్వాన 

ఖిలాఫత్ *నమిటీ నే _క్రివంత మైనదిగా తయారయింది. 

ముస్తి ౦ మతనాయకులు (బిటిమ వ్యతిరేక ఉద్యమా 

నికి "తోడ్పాటు (పకటించారు. 1920 జనవరిలో ఖిలా 

ఫక్ (ప్రణాళిక [పకటింపబడింది. 

1919 నవంబర్లో ఢిల్లీలో హిందూ ముస్లి మ్ల 

మహాసభను ముస్లిం నాయకులు ఏర్పాటు చేశారు. 

డన జాతీయవాదులు తోడాఎటు (పకటించారు. 

హోత్మాగాంధీ ఈ మహాసభకు అధ్యక్షత వహిం 
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చాడు. ముస్తీ మ్ (పజల వళ్వానాన్ని ఆయన చూర 
గొన్నాడు. 

1028 జూన్లో అల్లాదాద్ లో మరో ఖిలాఫత్ 
మహోసభ జరిగింది. సర్శేజ్ బహదూర్ సహా, 
మోతీలాల్" నె_హూ, అనీబెసెంట్లు కూడా వోొజ 
రయ్యారు, కౌని ఒక్క గాంధీ మాశమే ధైర్యంగా 
ఖిలాఫత్ కోర్కెలను సమర్థించాడు. జూన్ రీవ్ తేదిన 
ఎర్బడిన ఖిలాఫత్ కార్యనిర్వాహక వర్గంలోకి గాందీని 

ఎన్నుకొన్నారు ఆయన ఒక డే ఆ కమిటీలో ముసి 
మేతరవ్య కి క్, 

అల్లాబాద్లో జూన్ 8న జరిగిన ఖిలాఫత్ కమిటీ, 
సహాయ నీరాకరణో ద్యమాన్ని నాలుగు దశలుగా 
విభజించింది. 

1) బిరుదుల్ని, గొరవ పదవుల్ని వదలు కోడం 
త) _పభుత్వ సివిల్ సర్వీస్లో పదవులకు రాజీనామా 
చేయడం. ల) పోలీసు, సైన్య శాఖలలో ఉద్యోగాలకు 
రాజీనామా చేయడం 4) పన్నుల నిరాకరణ. 

టర్కీకి జరిగిన అన్యాయాలను తొలగించకపోతే 
1920 ఆగస్టు 1 నుంచి సహాయ నిరాకరణోద 
మాన్ని _ప్రారంభించుతామని 1920 జూన్ ౨2 న 
ఖిలాఫత్ కమిటే సభ్యులు, వై సౌయికడి ఒక నందే 
శాన్ని పంపారు. అంతకుముందు 1920 జనవరి 19న 
డాక్టర్ అన్సారీ న నాయకత్వాన ఒక మహమ్మదీయ 

బారవర్షం వె వె సాయిని కలిసికొని ఖిలాఫక్ సమ 
నస వివరించారు. మహమ్మదలీ నాయకత్వాన 
కొందరు 1920 మార్చిలో లండన్ వెళ్ళి భారత 
రాజ్యాంగ కార్యదర్శి (పతిని ధిని, (పధానమం తిని 
కలుసుకొ న్నారు. కాని ఈ రాయబారాలన్ని విఫలమై 
లొయ. 

ఖీభాఫత్ కమిటీ వె వె (సాయికి, సహాయ నిరాకరణ 
ఉద్యమాన్ని సాగించుతామని హెచ్చరిస్తూ సందేశం 
పంపిన రోజునే (1920 జూన్ 22) వై (సాయికి 
గాంధీ ఒక లేఖ రాశాడు. ఖిలాఫక్ కోర్కెలు ఎలా 
సమంజసమైనవో, తాను వాటిని ఎందుకు బలపరుచు 
తున్నాడో ఆ ఆ లేఖలో గాందీ వివరించాడు. పొందువుల 
ముస్తిముల కర్రపున జూలై 1 వతేదీన గాంది సహాయ 
నిరాకరణోచ్యమం (ప్రారంభిస్తామని, అంతిమ హెచ్చు 
క చేశాడు. “బుద్ధిమాలిన (పజాళికలలో క కల్లా మిక్కిాలి 

బుద్దిమాలిన ప్రణా?క” సహాయ . నిరాకరణోద్యమం 

ఖొరీత నా లం Eg 

అని వె వైస్రాయి “హేళన చేస్తూ జవాబిచ్చాడు. జూలె 
తి! న్ ఉపవాసాలు, ప్రార్గనలు జరసాలని ఆ మర్నాడు 
ఆగస్తు (న సహాయ నిరాకరణోద్య మం (పారంభ 
మవుళుందని గాందీ (పకటించాడు. కలకత్తా (పత్యేక 
కొం(గెస్ సహాయ నిరాకరణో ద్యమాన్ని (సారం 
ఫించడానికి ముందుగానే, ఖూఫక్ నాయకులు ఆ 
విధంగా సహాయ నిరాకరణోద్య మాన్ని (పారంభించ 
నిశ్చయించారు. 1920 మే లోనే గాందీ సహాయ నిరా 
కరణోద్య మాన్ని ఆలిండియా ఖిలాఫత్ కమిటీ అంగి 
కరించింది. దీనికి ఆజాద్ పాత [పముఖంగా వుంది. 
సామాజ్య సేవలకు మెచ్చి బహూకరించిన కె జర్_ 
హింద్ బంగారు పతకాన్ని గాందీ వాపస్ ఇచ్చి వేశాడు. 
అంతకుముందు ఖివాఫత్ న నాయకులలో ఒకడి న 
హాకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్ తన కిచ్చిన సతకాలన్నిటినీ 
వదలి వేశాడు. “పభుత్వం ఖిలాఫత్ లాంటి ఆశయం 
విషయంలో మనక (ద్రోహం చేసినపుడు, మనకు. 
సహాయ నిరాకరణం చేయడంకన్న ఇంకొక మార్గం 
లేదు.” అని గాంది అన్నాడు. ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో 
గాంధి (ప్రవేశించడంతో, హిండువులకు ముస్లి ములకు 
కూడా (క్రమేణా ఆయన నాయకుడయ్యాడు. 1920 

పైంబరులో కలకతాలో సమావేశమైన (ప్రతేక 
కాద గన్ చరి త్రాత క ఏర్టయాన్ని చేసేది “లా 
ఫక్ అన్యాయాలను సరిదిడేవర పంజాబు దురంతా 
లకు విరుద్ధంగా న్యాయం మశ. వరికు, స్వరాజ్యం 
ఏర్పడేవరకు, అహింసాత క సహాయనిరొకరణ 
ఉద్యమాన్ని [కమానుగతంగా కొనసాగించాలని" 
కలకతా కాం_గెస్ తీర్మానించింది. 

మాంశేగ్. చెలమ్బు ఫర్డ్ సంస్కరణల వల్ల 
రేగిన అసంతృ షి పిగాని, సంజాొబ్ దురంతాల కాలంలో 
(పజల ఆ(గహ జార్రిలలుగాని గాంధీని కార్యరంగం 
లోకి దుమికించలేదు. కాని ఖిలాఫత్ సమస్య అలా 
చేసింది. ఖిలాఫత్ సమస్య తోపాటు, ఆ రోజుల్లో 
_పజల్లో పెల్లుబికిన అసంతృప్తి పి వెల్లువ గాందీని 
సహాయ నిరాకరణోద్య మంలోకి నే నెటి- ద్! 

ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలా ని మతపరమైన అంశాల 
కంచు, (బిటిష్ నె సామాజ్య వ్యతిరేక స్వభావమే 
ముస్టిమ్ జనసామాన్యాన్ని ఎక్కువ ఆకర్షించింది. 
భిలాఫ్ అంటే వ్యతిరేకం. అంచేత భిలాఫక్ ఉద్య 
మము అం పే |బిటిష్ వ్యతిరేక ఉద్యమమని సామాన్య 

-—ా 



నం/గౌమ బరి [లో 

జనంలో ఒక అభిపాయం ఏర్పడింది. కలకతా 

కాం్యగెస్ తీర్మానాన్ని జమెకుల్... ఉలేమే_. వ 
హింద్ ఒక ఫతాా (ఆదేశం) ద్వారా గట్టిగా బలపర 

చింది. ఎన్నికల్ని బహి ష్క-రించాలనీ, గవర్నమెంట్ 

స్కూళ్ళను, కాలేజీలను,లా కోర్టులను బిహిష్క-రించా 
లనీ, (ప్రభుత్యం ఇచ్చిన విరు పదుల్నీ, హోదాలను 

త్యజించాలనీ . కోరింది. ఈ ఆదేశం పై 900 మంది 

ఉలేమాలు (మత పెద్దలు) సంతకం చేశారు. 

ఒక (పక్క ఖిలాఫత్ ఉద్యమమూ, సహాయ 

నిరాకరణోద్య మం ద్వారా స్వరాజ్యం కోసం కౌం(గెస్ 

నడిపిన ఉద్య మమూ హిందూ ముస్తిములను “భాయీ 

భాయీ అనిపించింది. దాదాపు 90 నెలలు సాగిన 

ఈ జంట ఉద్యమాలలో అనేక మహ త్తర ఘటనలు 
జరిగాయి. వాటిలో కొన్నింటిని పేర్కొనడం అవ 

సరం. 

1020 జూన్లో లకోోక చెందిన అబ్దుల్ బారి 

ఒక “ఫత్యా' జారీ చేశారు. దానిపె అనేకమంది 

ముసిం మత పెద్దలు నంత కౌలు చేశారు. టిటిష్వాళ్ళ 

అదీనంలోని భారత దేశాన్ని " “దారుట్_ హరట్ "(శతృ 

దేశం)గా (ప్రకటించారు. మహమ్మదీయ మత విశ్వా 
సొల |పకారం, ఆ మత విశ్వాసాలకు విఘాతం 

కల్లినదోటును దారుల్ _ హరబ్ పాంతంగా (పకటించి 

దాని ప్రై పే పవితయుద్దం (జీహాద్) చేయడమా, దేశం 

నుంచ వెళ్ళిపోవడ మో (హిజ్రత్ చేస్తారు. ఇలా 

పరాయి ప్రభుత నిరంకుశ త్వాన్ని భరించలేక, దేశం 

ఏడిచి వెళ్ళేవారిని “ముజాహిదీ” అంటారు. [020 

నవంబర్ లో, పెన ఉద హరించిన “ఫత్వ్యా'ను పునరు 

ద్దాటించారు. దీని ననుసరించి సింధు, వాయువ్య సరి 

హద్దు రాష్ట్రాలనుంచి సుమారు 18 వేల మండి ముసి 

ములు ఆప్ట నిస్తాన్ వెళ్ళారు. వారిలో భోపాల్ కు 

చెందిన. హీకక్ ఉస్మానీ ఒకడు. ముజాపొద్ల 

మూడవ దళానికి ఈయన నాయకత్వం వహించాడు. 

ఆఫ్గన్ (ప్రభుత్యం పీరికి సహాయసడకపోగా, 

దాదాపు మృత్యు గహ్వారంలోకి నెట్టింది. అనేక కష్ట 
నష్టాలకు లోనై పీరు ఆముదరియా నదిదాటి, 

రష్యాలో ప్రవేశించారు. అక్కడ రెడ్ ఆర్మీలో 

చేరారు. టోల్షి విక్ (పభుతాాషన్ని కూల [దోయాలని 

దండె త్తిన సొమాజ్య వాద 'సెన్యాలతో, రెడ్ ఆర్మీ 

సెనికులతో కలసి వీరు పోరాడారు. వారిలో అనేకులు 
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మరణించారు. (కొందరు భారత కమ్యూనిస్టు పా లీ 

స్థాపనకు వీజంవేశారు అది వేరే కథ) మిగతావారు 
స్వాతం త్ర సాధనకు తమ మాతృదేశమే తగిన 
యుద్ధరంగం అని భావించి తిరిగి భారత దేశానికి చేరు 

కున్నారు. 

1920 జాల 8 న ఆలిండియా ఖిలాఫత్ మహో 

సభ కరాచీలో సమావేశమై, భారత సైన్యంలోని 
ముస్సీ మ్ 'సెనికు లు తమ ఉద్యోగాలు వదలుకోవాలని 

విజ్ఞ 1 ప్తి చేసింది. ఆ ఉద్యోగాలలో కొనసాగడం మత 

విరుద్దం అని చెప్పింది. దాొనికిగాను సెపెంబర్ 14 న 

మహా = దాలీని అరెస్టు చేసింద పదల వి: గాందీ 

కరాచీ ఖిలాఫర్ తీర్మానాన్ని బలపరచాడు. “ పభుత్వం 

(క్రింద పౌర ఉద్యోగిగా, మరీ ముఖ్యంగా సెనికునిగా 
పనిచేయడం జాతీయ (పయోజనాలకు విరుద్దం” అని 

గాందీ అన్నాడు. 

సాయుధ దళాలలోని పోలీసులు కరాచీ తీర్మా 
నాన్ని అనుసరించి కొందరు రాజీనామా చేశారు. 

(పాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని తెలిసినా, కొందరు 

నిర్భయంగా తమ పదవులు వదలుకొన్నారు కొంద 

రిని (ప్రభుత్వం సెలవుల్లో వున్నట్లు (పకటించి 

ఇళ్ళకు పంపింది. మరికొందరిని దీర్గ కాలం జైళ్ళ 
పాలు చేసింది. కొందరు కొద్ది సంఖ్యలో అయినా 

కాంగె9స్ కార్యాలయాలకు వచ్చి ఉద్యమంలో చేరారు. 

ఈ కాలంలొ అలీ సోదరులే కాక అనేకమంది 

మహమ్మదీయ నాయకులు, డాక్షర్ కిచ్లూ, శారదా 

కీఠానికి చెందిన జగద్దురు శంకరాచార్యులు అరెస్టు 

అయ్యారు. 

కరాచీలోని మహమ్మదలీ ఉపన్యాసం సాహస 

వంత మైనదనీ, అస్పటినుంచీ అది కరాచీ ఉప 

న్యాసంగా సిద్ది చెందినదనీ, డాక్హ రు పట్టాభి వరిం 

చారు. ఆ ఉపన్యాసాన్ని సభలలో చదివి, (ప్రభుత్వాన్న్ 

సవాల్ చేయవలసిందిగా కాంగెస్ తీరాగ్టినించింది. 

1021 అక్టోదిర్ 16 న వేలాది సభలలో ఈ తీర్మానం 

చదవబడి౦ది. 

కరాచీ తీర్మానాలలో మరొక తీర్మానం బిటిష్ 

పభుతాషన్ని ఇలా హెచ్చరించింది. “అంగోరా 

ప్రభుత్వంపె (బిటిష్ ప్రభుత్వం (ప్రత్యక్షంగా గానీ, 

పరోక్షంగా గానీ, బహిరంగంగా గానీ, రహస్యంగా 

గానీ, ఏ మైనా సెనిక చర్యలు తీసుకొంపే, భారతీయ 
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ముసి ములు కౌం(గెస్తో కలిసి చట్టాలను ఉల్లంఘించ 
వలసి వసుంది. అంటే శాసనోల్ల ౦ఘనోద్యుమం చేపట్టవలసి వస్తుంది. భారతీయులకు భారత దేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని (సకటించుతాం. భారత 
రిపని క్ ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పుతాం.” 

'ఒక కోటిమంది ఫీలాఫల్ సభ్యులను చేర్సించా లనీ, 40 లక్షల రూపాయల నిధిని పోగుజేయాలనీ 
తీర్మానించింది. 1928 వరకు ఖిలాఫత్ ఉద్యమ ప్రభావం బాగానేవుంది. కాని 1929 నవంబరు 17 క 
అంగోరా శాసనసభ ఖాలీఫా పదవిని రద్రుచేసింది. ఖాలీఫా (ఆరవ)_నులాన్ మహ్మద్, “మాల్తాకు (పవాసం సంపబడ్డాడు. మర్నాడు. అబ్దుల్ మాజ్రిల్ అనే నూతన ఖాలీఫా పదవీ స్వికారం చేశాడు. కాని అతనికి పారలౌకిక సంబంధ అదికారాళతేమి లేవు. కెమాల్ అటా తుర్కా అధ్యక్షుడుగా ఎన్నికయ్యాడు. అతనిదే నిజమైన అధికారం. దీఎత్తో థీలాఫత్ సమసేే అసందర్భమై పోయింది. 

తర్వాత ఖి లాఫత్' ఉద్యమంలోని ఒక వర్షం జాతీ యోద్య మంలో సరంగా ఉ-డగా, మరొక వర్ష ౦ కేవలం ముసింమత వర ౦గా మారింది. రాను రాను దీని ప్రాబల్యం _హెచ్చుంది. అలీ సోదరులు కూడా ఇందులో వున్నారు. 

1926 నాటికి, ఉద్యమ వై ఫల్యాల వల్ల కలిగిన నిరాశ్రా నీస్పృహలవల్ల (టిటిష్ కుతం (తాల వల్ల హిందూ ముస్లిం విద్వేషాలు తిరిగి త లెతాయి. 1926 మే 8 నాటి ఖిలాఫక్ కమిటీ సమావేశంలో ఒక ఉప 
న్యా సకుడు హొందువులను “సోదరులుగా పేర్కా_ న్నందుకే పెద్ద గందరగోళం జరిగింది. హిందూ ముస్తి ౦ సఖ్యతకు సమాధి కటనదిడిందనీ అంత (కియల ఉపన్యాసం ఇచ్చేందుకే. తామిక్క_డ నమా 
వేశం అవుతున్నామనీ ఓక (ప్రతినిది అన్నాడు. (కమంగా 'ఖిలాఫక్' ఉద్యమం. సన్నగిలింది. -1§27 ఫి బవరిలో లక్నో సమావేశానికి, [00 మంది కన్నా సభతో (పజలు లేరు. 

ఖిలాఫత్ ఉద్య మంపట్ర, గాందీ ఆ ఉద్యమంతో పెట్టుకొన్న సంబ ధాలపట్ట రెండు భిన్న అభి పాయాలు 
వున్నాయి. రాజకీయ ఉద్యమంలో కొంతకాలంవరతై నా మతపరమైన సమస్యలను చొప్పించడం పొరపాటనీ, ఈ ఉద్యమం హిందూ ముస్టిం సఖ్యతను ఏర్బ్పర్చ 

ఖౌరోల్ సాంతం 

లేక పోయిందనీ కొందరి వాదన. ఇలా వాదించిన 
వారిలో అనీవి సెంట్ కూడా వుంది. ముసిములకు 
సంబందించిన సమస్యలపై దేశం అంతా ఆందోళన చెందుతున్నదని నిరూపేంచడానికీ, ముస్తి ములకు 
తెలియజేయడానికీ ఇదే అదను ఆని మరికొందరు 
భావించారు. ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవా లన్నారు, అలాగే చేశారు. ఒక వర్షానికి లేదా ఒక 
మతపరమెన శాఖకు చైందిన ఇబ్బందుల గురించి జాతీయోద్యమం ఆందోళన చేయడీలో తప్పులేదని వీరు భావించారు. జౌొతీయ, ఖిలాఫత్ ఉద్యమాలలో 
సా[మాజ్యవాద వ్యతిరేక ఉద్యమం ఉతాహంకో వెల్లి విరిసిన విషయ) చరిత్ర రుజువు చేసింది 

ఈ సందర్భంగానే మహ్మావలీ, షౌకతలీ సోద రుల జీవితాలను కు పంగా ఇక్కడ ఉదహరించడం 
అవసరం. (నల్లా 

మౌలానా షొక్రతలీ సంయు క్ర రాష్ట్రం (ఈనాటి = త్తర(పదేళ్) లోని రాపూర్ల్ 187 కో జని్మిం చాడు. అలీఘర్ కాలేజీలో చదివాడు. తర్వాక అడే కాలేజికి (టుస్త సభ్యుడయాడు. ఆ కాలేజీని యూనివర్శి టీగా మార్చడానికి. నిధిని సేకరించడానికి కృషి 
చేశాడు. 17 ఏళ్ళు _పభుక్య ఉద్యోగాలను చేసిన తర్వాత, వాటిని వదలి రాజకీయాంలో (ప్రవేశించాడు. 
మొదటి (పపంచ యుద్ద కౌలంలో, (ప్రభుత్వాన్ని విమ ర్శించినందుకు తన సొోద్రర్రుడ్డు మహ్మాదాలీతో పాటు జెలు శిక్ష పొందాడు. ఖిలాఫక్ ఉదమ్యంలో (పముఖ పాత వహించాడు. 1919 అమృతసరు కొం(గెస్లో పాల్గొన్నాడు. భిలాఫత్కమిట్రీకి అధ్యక్షత వహించాడు. 
సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొని జె లుశిక్ష అనుభవించాడు. (ప్రపంచ ముసిమ్ మహాసభ ఏర్పాటు సందర్భంగా 188 తో ముహ్లీమ్ దేశాలలో వర్యటిం చాడు. భారత దేశం గురించి, ఇసాం గురించి 1088 లో అమెరికాలో పలు ఉపనా సాలు గావించాడు. 1938 లో క ర్తిశేమడయ్యాడు. 
మౌలానా మహ్మాదలీ 1878 లో మొరాదాబాద్లో 

జనిక్రించాడు, అలీఘర్, ఆక్్స్ఫర్డ్ లలో విద్యాభ్యాసం 
చేళాడు. భారతదేశానికి. వచ్చాక రాంపూర్, బరోడా సంస్థానాలలో ఉద్యో గాలు చేళొడు. తర్వాత పత్రికా రచన (ప్రారంభించాడు. “కా_మేడ్” అనే ఇంగ్లీషు వారప(తికకు సంపాదకుడుగా ఉన్నాడు. ఖిలాఫత్ 

“జక గారాలు 



. కొలేజీని బహిష్కరించడానికి 

నంగామ భరిత 

ఉద్య మానికి ఆ ప్మతికను ఉపయోగించాడు. తర్వాత 
కం హందర్త్ ” అ ఉర్దూ దినపత్రికకు సంపాదకుడుగా 
పనిచేశాడు. యుద్ద వ్యతిరేక వ్యాసాన్ని రాసినందుకు 
నిర్చంధిం పబిడ్డాడు. 1919 లో విడుదలయ్యాక, 
అమృత్ సర్ కౌంగెస్లో చురుకుగా పాల్గొన్నాడు. 
1920 లో ఖిలాఫత్ సమస్యపై ఇంగ్లాండుకు రాయ 
బారం వెళ్లాడు. కొని ఆ రాయబారం ఫలించలేదు. ఖిలా 
ఫత్ ఆందోళనను తీవ్రంగా సాగించాడు. సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమానికి (ప్రజాభిప్రాయాన్ని సమికరిం 
చాడు. అలీఘర్ విద్యార్థులను, ఉవాధ్యాయులను 

_పోత్చ్సహించాడు. 
“జమైయా మిలియా ఇన్తామియా”ను నెలకొల్పాడు. 
దానికి మొదటి" “షెక్ = “ఉల్_ జమైయా” అయ్యాడు 
(టిటిష్ సైన్యంలో - ముసి ంలు 'సుచేయడం న్యాయ 

విరుద్దమని _పకటించ డంతో 1921 లో తిరిగ జైలు 

వళలావ్లాతి 

ఖిలాఫత్ ఉద్యమ (ప్రభావం “ మాస్తా”లో ఎంత 
గాఢంగా నాటుకుందో, మాప్పా తిరుగుబాటు ఘటనలు 
నిరూపించుతాయి. మ లవారులో కౌల్పారీ రై తుల ఆందో 
శన ఉధృతంగా సాగుతున్న కాలంలో ఖిలాఫత్ 
ఉద్యమం అక్కడ (ప్ర వేశించ్చింది. 

దక్షిణ భారతదేశంలో పడమటి సము ము(దతీర 
(ప్రాంతంలో వుండి మలబార్. అరేబియా నుంచి 
మలబారుకు వలస వచ్చిన అరబ్బులు స్థానికులను 
పెళ్ళాడి, స్థిరపడి పోయారు వారి సంత తే'వ మాస్తాలు. 
వీరు మత రీత్యా - మహమ్మదీయులు. ముస్లి ముల లో 
నాలుగింట మూడువంతులకు పెగా మాప్పాలు. పీరు 
దాదాపు 10 లక్షలమంది వుండేవారు. “1921 నాటి 
మలబారు జనాభాయించుమించు శీ1 లక్షలు. కొన్ని జిల్లా 
లలో మాస్తాల (నాబల్యం ఎక్కవగా వుండేది. మాప్పా 
లలో ఎక్కువమంది బీదరై తులు. చిన్న చిన్న 
వ రకాలు చేనుకునేవారూ కి కొందరున్నారు. (పభుత్వ 
భూములు కౌలుకు తీసుకుని పనిచేసే మాపాలు 
పర్వత (పాంతాలలో కొందరున్నారు, వేళ్ళమీద 
లెక్క. పెట్రతగిన కొద్దిమంది, కలప వ రకు లున్నారు, 
దాదాపు 'భూస్వాములు వారిలో శేరనే చెప్పవచ్చు. 
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పాలయ్యాడు. 1828 లో “పో చేంజర్సు”, (నో 
చేంజర్సు” మధ్య రాజీ కుదిర్చాడు. కాకినాడ కౌం(గె 
స్కు అధ్యక్షత వహించాడు. 1824 లో ఐక్య మహో 
సభను ఏర్పాటు చేసిన వారిలో ఒకడు. 1828 లో 
సైమన్ వ్యతిరేక (ప్రదర్శనలను నిర్వహించాడు. 

1980 లో లండన్లో రౌండ్ పేబిల్ మహో 
సభకు ప్రతినిధిగా బాల్గొన్నాడు. ఆ సందర్భంగా 
మహ్మాదలీ ఇలా అన్నాడు. “స్వాతం [త్యం సారాం 
శాన్ని నా చేతిలో పెట్టుకొని వెళ్ళగలిగిలేనే నా దేశా 
నికి నేను తిరిగి వెళ్ళగోరుతున్నాను. భారత దేశానికి 
మీరు స్వాత కం్యత్యం యిన క పోయినట్టయితే, నాకొక 
సమాధినై నా మీ దేశంలో ఇవ్వండి. న్ ఈ (పకటన 
చేసిన తరా వత్ కొద్దికాలానికి ఆయన లండన్లో మర 
ణీంచాడు. ఆయన మృత దేహాన్ని జెరూసలం తీసుకు 

వెళ్ళి అక్కడ సమాధి చేశారు. 

రంగంబాటం 

ఊఉ త్రర మల నారులో అరకౌరగావున్నా అదొక లెక్క 
లోదికాదు. 

మాస్తాలలో అధికభాగం వీదవాళ్ళు, 
తక్కువ. అజ్ఞానం, ఆవేశం, ప్రాణాల్ని 

పాయంగా అర్చీంచే ఉ _దేకం వీరి లక్షణాలు. 

తిదాయం 

తృణ 

తెల్లదొరలు (ప వేశ పెట్టిన శాసనాలుగానీ, వాళ్ళ 
దమనళ క్తిగానీ సామాన్య మలబారు రై తుకు తెలియవు. 

(పభుత్వ $ ఉద్యోగులు, జెన్మీలు (జమీందార్లు) వారీ 
ఏజెంట్లు సాగించే (కూరకృత్యాలను వీరు ఒంటరిగా 
ఎదిరించేవారు. అప్పటికింకా మాస్తాలను, రె తు 
సంఘాల లాంటివి ఎర్బరచి, సంఘటీకె పరచలేదు. 
అందుచేత తమక శత్రువు అక్కడ అమలులోవున్న 
జమీందారీ పద్ధతి అనిగానీ, [బిటిష్ నిరంకుశ (ప్రభుత్వం 
అనిగానీ మాప్తాలు (గహించలేక పోయారు. అయితే 

మాప్పా రై రైతు పీడించే వారికి ఎన్నడూ దాసోహం 
అంటూ 'కూర్చునేవాడుకాదు. అందుకే అనేక వ్యరి క్రి 

గత |పతిఘటనలు సాగించేవాడు. మలబారు ఉద్యోగ 
వగ్గాల చరి(తకారులు వీరిని చట్టాన్ని ధిక్కరించే 

మొరటు గుంపుగా వరి ంచారు. 
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కళ మాష్టా దురంతాల చట్టం” అంటూ ఒకటిపెటి 
(పభుత్వం వీరిని శిక్షిసూ వుండేది. 1888 నుంచి 1058 లోపల దాదాపు 22 సార మాపాలు తిరుగుచాటు 
చేశారు. జమీందార్ల కు, వాళ్ళ తొత్తులకు, రెవెన్యూ 
అధికారులకు వ్యతిరేకంగా జరిగే ఈ తిరుగుబాట్లను 
మతపర మెనవిగా బ్యతించడం తరుచుగా జరుగు 
తుండేది. జమీందారు. రావాలు, వారి అధికారూ 
సాధారణంగా హిందువులుగా వుండటం, వారికింద 
పనిచేస్తున్న మాస్టా వ్యవసాయదారులు ముస్తి ములు 
కొవటంవల్ల కూడా, ఇలా వక్రీకరించి చెప్పడానికి 
అవకౌశం కలిగింది. 1836.98 సంవత రాల మధ్య, 
ఉత్తర పొన్నాని, వల్లువనాడు, ఎర్నాడు, తాలూకాల్లో 
మాస్హాలు “హిందువులకు” వ్యతిరేకంగా 45 నేరాలు 
చేసినట్లు అధికార్లు రికార్డు చేశారు. 
ఈ తిరుగుబాట్టలో కొన్ని మతపరమెనవి లేక 

పోలేదు. అయితే వాటి పూర్వాపరాలను కూడా పరిశీ 
లించాలి. ఉదాహరణకు ఎర్నాడు _పాంతంలోని 
“కాలికట్ ' రాజాగారికి ఒక సెనికాధికారి వుండేవాడు. అతని'పేరు పారానంబి. అతన్ (ప్రధాన నివాసస్టలమైన 
“మాలిప్పురం'లో ఒక తగాదా వచ్చింది. మాప్రాలు ఆ (ప్రాంతానికి వచ్చినపుడు అక్కడ కాపరం దండ 
టానికీ, మసీదులు కట్టుకో డానికీ రాజా అనుమతించాడు. 
ఇపుడు వచ్చిన తగాదా మసీదు గురించే. పారానంవి 
మసీదును నాశనం చేయించాడు. నంబి సెనికులకు, మాప్లా సెనికులకు జరిగిన పోరాటంతో 47 గుడ 

- మాప్రాలు మరణించారు. ఇది 19 వ శకాబఐలో జరిగన 
ఘటన. మరో ఉదాహరణ : చరుమో లనే హరి 
జనులు మొదట మహమ్మదీయ మతం పుచ్చుకుని, 
తిరిగి హిందూవముతంలోకి మారినందుకు, వారిసె 
మాపాలు దాడిచేశారు. ఇలాంటి సంఘటనలు అక్క డక్కడా జరిగేవి. మాసాలు పీడకులకు వ్యతిరేకంగా 
సంఘటితం కాకుండా పక్క_దారులు పైందుకు వారి 
మతగురువులు కూడా కొంత కౌరణం. 199| క 
పూర్వం జరిగిన కొన్ని తిరుగుబాట్లను చూస్తే, నిరం 
కుశాధికారు వాటికి మతపరమెన రంగు ఎ౦దుకు పులిమారో అర్థమవుతుంది. "= 

1841 లో “కేరుంపలి నంబూ(ది” అనే 
భూస్వామి, రైతులు పండించే భూముల్ని లాక్కుని, 
స్వాధీనం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. “కుంజోలన్" 

ఖొరొల్ నాంతం (తోం 

అనే మాష్టా రై తులకు నాయకళ్వం వహించి భూస్వా 
మిని చంపి, ఇల్లు తగుల బెట్టారు. భూస్వామి పక్షాన 
వచ్చిన వైన్యం వందల కొద్ది, మాప్రా రె తులను 
చంపింది. 1845 లో, ర తులను, కూలీలను" పీడించే 
యజమానికి వతానుగా ఉన్న (గామ పెద్ద “క పత్ 
కృష్ట పనిక్టార్ "ను చంపారు, అదే సంవత్సరంలో 
మరో (బ్రాహాణ భూస్వామి “కరుకామన్న మూజీ'ని 
హత్య చేశారు. 1851 లో కొట్రాయం తాలూకాలో ఒక 
భూస్వామి యావత్ కుటుంబాన్ని హత్య చేశారు. 
1880 తో ఇద్దరు భూస్వాముల్ని ఎదిరించిన రెజులను 
సైన్యం కాల్చి చంపింది. 1885, 1894, 18986, 
సంవత్సరాలలో మాస్తా తిరుగుబాట్లు కొన్ని జరిగాయి. 
1898 తో మాప్లా రై తులొక భూన్వామిని చంపారు. 
1919 ఫి[బవరిలో “మంకటవలిపరంి అనే (బాహ్మణ 
జమీందారు (గామంలో *చెకాజీ? అనే రెతు కౌలు 
చెల్లి ౦చలేదు జమీందాళు దావావేసి డిక్రీ పొందాడు. 
దానితో తృ ప్రిపడక, చెకాజీ తన కొడుకు పెళ్ళిని నిర్ద 
యించుకొన్నాక జమీందారు ఆ పెళ్ళిని ఆపు చేయిం 
చాడు. ఆ కోపంతో చెకాబీ మరికొందరు రెతులూ 
కలిసి జమీందారునీ, అతని నౌక్షర నూ చంపారు. 
జమీందారుకు సుబంధించిన సెనికతు చెకాజీని, ర తు 
లను కౌల్సి చంపారు. హా ల 

ఇసి వరలోనే చెప్పినట్లు, ఖిలాఫత్ ఉద్యమం, 
మలబారులో కౌల్పారీ రె తుల ఆందోళన ఉధృతంగా 
సాగుతున్న కొలంలో (వేవేశించింది. మలవారులో 
మొట్ట మొదటి ఖిలాఫత్ సభ 1026 లో మంజేరీలో 
జరిగింది, 

ఈ సందర్భంలో మలబారు రైతుల చైతన్యానికి 
కారణ మైన కొన్ని పరిస్థితులను వివరించాలి. 1920 
అక్టోబరులో వైతు ఉద్యమం ఒకటి కాలికట్ చుట్లు 
(ప్రక్కల ప్రారంభమెంది. దీనికి రాజకీయాలతో (సమే 
యంలేదు. మగతా కెట్లు హెచ్చించి, అలా ఇవ్వని 
వారి భూములను భూస్వాములు, లాకో్కో్కో-వడంమొదలు 
పెట్టారు. దీనికి (పతిఘటనగా రెతు ఉద్యమం 
_పారంభమెంది. ఆ రోజులో కౌం(గెస్కు మలబారులో వున్న పలుకుబడి విన తరగా వ్యాపించిలేదు. రైతు 
ఉద్యమ నాయకుడై న నారాయణమీనన్ కాంగెస్లో 
చేరేటప్పుడు ఈ రైతు వుద్యమంతో 
మానివేళాడు. కాగా భూస్వాముల 

సంబంధాలు 

దౌర్రన్యాలు 
మ! 



నీం(గౌము బోరీ [తో 

హెచ్చిన కొద్ది రై తులలో కదలిక కల్లింది. వందలాది 

సభలు జరిగాయి. . భూస్వాములను బహీ; ష్కరించాలనే 

ఉద్యమం బయలుదేరింది. నిజానికి భూస్వాములకు 
రైతులను భూమి నుండి వెళ్ల గొటే హక్కు లేదు. 
13 వ శతాబ్దం చివరి కాలంలో (పభుత్వం ౮ తుల 

ఆందోళన గురించి విచారించవలసిందిగా (పభుత్వ 
సివిల్ ఉద్యోగి అయిన “లోగాన్”ను నియమించింది. 
ఆయన సమర్పించిన నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు గమ 
నిసేగాని శకి వుద్యమ స్వరూప స్వభావాలు అర్థం 

కావు. రోగాన్ నివేదికలోని (కింది అంశౌలు గమ 

నించదగినవి. 

1. మలబార్ భూస్వామ్య విధానాన్ని ఇంగ్లీషు 

న్యాయళాస్త్రజ్జులు అర్థం చేసుకోలేదు. (టిటిష్ తరహో 

భాస్వామ్య. పద్ధతినే, సర్వాధికారాలతో కూడినది 

హక్కు అనే భావాన్ని మఠఅబారులో దిగుమతి 
చేరు. 

2. మలబారులో భూమిపై పరిమితి లేని ఆ స్తిహక్తు 
అంటూ ఏదీలేదు. వ్యవసాయ దారులు, వ్యవసాయ 
కార్మికులతో కలిసే జమిందారీ భూఖామందు వుండే 

వాడు. ఫలసాయంలో మూడోవంతు జన్మభోగం [కింద 

జమీందారు తీసుకునేవాడు, కొలుదారును బేదఖలు 

చేసే హక్కు_గానీ, తనవాటా పెంచే హక్కుగానీ 

జమీందారుకు పుండేడికాదు. 

8. చట్లాగికి తప్పుడు నిర్వచనం ఇచ్చి, కోర్తులు 
జమీందార్ల" అనుకూలంగా వాళ్ళ వాటాను పెంచ 

డానికి వీలుక లుగజేశారు . 

4. కౌలుదార్హకు ళాశ్వతకొళ్ళు, పాత రెట్ల 'పకారం 

శిను స్తునిర్ధ యం, కౌలుదార్ల కు నష షపరిహారం ఇవ్వాలి. 

రాజాల న్ నీల (సామంతుల) రాజకీయ 

ప్రాదిల్యం, సంబూ(దీల, మత సంస్థల (సాబల్య౦ 

నశించి (బ్రిటిష్ విద్యావిధానం వచ్చాక, ఇంగ్లీషు విద్యా 

భ్యాసంచేసిన కొ త్త తరగతి ఒకటి తలె త్రింది, ఇది 
వరలో పెన రెండు _పాబల్యాలకు లోనై వారి పెననే 

ఆధారపడి వుండే కౌ లుదార్లు, ఇతరులూ ఈ తరగతి 

"లోకి వస్తారు. రాచరికవర్లాలూ, నంబూ దీ మొదలై న 

వారు ఇంగ్లీషు విద్యను. ఖాతరు చేయక వెనుకబడి 

పోయారు. ఆర్థిక, సాంఘిక (ప్రాబల్యం పీరిదేఐనా, 

రాజకీయ వె జ్రానికాది విషయాలలో ఈ విద్యాధికులు 

వీని మించిపోయారు ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. 
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ఐనా వీరు (బిటిష్ చట్టాలను అమలు పరచడంలో 

సామాన్య (సేజలకు, జమీందా ర్థకు, భూస్వాములకు 

ఒకే విధమైన సూత్రం పాటించేవారుకాదు. అనేక 

విధాల భూస్వామ్య వర్షాలపై ఆధార పడేవారు. ఆత్మ 

గౌరవాన్ని నిలుపకోకుండా పాక్షికంగా (పవ ర్లీ రించే 

వారు. అదే సమయంలో పెట్టుబడిదారీ వర్షం "ఒకటి 

తలే త్తడం ఆరంభించింది. శిధిలమౌ తున్న జమీం 

దారీ "వ్యవస్టకూ, నూ3న విద్యాధిక తరగతులకూ. 

మధ్య, అలాగే భూస్వాములకూ _ కౌలుదార్హకూ 

మధ్య ఘర్షణలు రైతు వుద్యమానికి బలాస్ని 

ఇచ్చాయి. రేకు వుద్యమానికి నాయకత్వం వహిం 

చన ప్రముఖవ్య క్రి క్రి శ్రీ) శంకరన్ నాయర్. 

మలబారులో రెండురకాల రైతు వర్షాలువున్నాయి. 

ఒకదాన్ని “కనామాదారు' అంటారు. రెండోదాన్ని 

'వరూం సటాందారుు అంటారు కనామా దారుకు 

కొన్ని (ప్రత్యేక హక్కు_లేగాక సు తక్కువ. ఎక్కున 

మంది స్వయంగా "సేద్యం చేసేవారుకాదు. ఇతరులకు 

తామ కెలుకు తీసుకొన్న భూమిని తిరిగి 

"పెద్యా నికిచ్చి కొంత మిగుల్చ్బుకొ నేవారు. ఒక విధంగా 

జమీందారుకూ, వ్యవసాయం చేసే వారికీ మధ్య 

దళారీ లన్నమాట, ఈ కనామాదార్లు ఆర్థిక పరిస్టితి 

మెరుగై, జమీందార్ల కు పెట్టుబడి. పెట్టగల స్థితిలో 

వుండేవారు. 

మరో రై తువర్గం “వరూంపటాందార్లు”. పీరు 

అటు జమీందారు కిందా, ఇటు కనామాదార్లు (క్రిందా 
వుండేవారు. వీరికి (ప్రత్యక హక్కులు 'హన్యం, 

పూ ర్తి శిస్తు చెల్లించాలి. సాలుసరి కౌలు పద్దతిని వ్యవ 

సాయం చేసుకోవాలి. ఆర్థికంగా జమీందారుతో సమాన 

ఫాయాీాలో వుండాలని 50 "పళ్ళ పాటు సాగించిన పోరా 

టంలో కనామాదారు జయించాడు. చితికిపోయిన జమీం 

దార్ల నుంచి వచ్చినవారు, ఈ కనామాదార్హలో ధనిక 

వర్ష మూ పెట్టుబడిదారీ వర్గంగా తలెత్తుతున్న రోజుల 

లోనే, రె తు ఉద్యమం వేటా శూనుకొని బలపడ 

నొచ్చింది. 1920 అక్షోబరులో ప్రారంభమైన ఈ 

రైతు కు ఉద్యమం భూస్వాముల బహిష్కరణకు దారి 

తీసింది. భూస్వామి గనుక ఒక రె తును పొలంనుంచి 

వెళ్ళగొడితే, ఆ పొలాన్ని ఎవరూ సాగుచేయకూడ 

దనీ, అలా సాగుచేసిన వాళ్ళను వెలివేయాలనీ, 

భూస్వాములకు మగశా చెల్లి ంచరాదనీ ఉద్యమం 
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(పారంభమయింది. కౌలికటొలో జమీదారు తన 
రై తును పొలంనుంచి వెళ్ళగొట్ట నప్పుడు పెద్ద సమ్మె 
జరిగింది. కౌలుదార్హ సహాయక సంఘం ఏర్పడింది. 
పంటకు వచ్చిన పొలాల్లో ఎవరూ అడుగుపెట్టలేదు. 
పంట కోయలేదు, నూర్పిడి చేయలేదు, ఈ ఉద్య మం 
ఏపిధ [ప్రాంతాలకు వి _సరించ్రింది. 

1820 లో మంజేరి అనే (ప దేశంలో మొట్టమొదటి 
ఖలాఫత్ మహాసభ జరిగింది. ర తుల కోర్కెలను 
బలపరుచుతూ ఈ సభలో తీర్మానాలు చేశారు. 
మాప్రాలు మహమ్మదీయ మతస్టులెనందువల్లా, మల 
బార్లో వారి సంఖ్య ఎక్కువగా వుండటఎవల్లా 
కౌం గెస్ , ఖిలాఫత్ ఉద్య మనాయకులు సరిగ్గా ఈ నమ 
యంలోనే రైతు ఉద్యమంలో డావేశించి వారి కోర్కె 
లను బలపరవసాగారు, కాం (గెస్, కీలాఫత్ ఉద్యమ 
నాయకుల్లో ఎక్కువమంది రైతు ఉద్యమ నాయకులే. 
మం జేరీలో జరిగిన అఖిల మలవారు రాజకీయ మహో 
సభలో, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్నీ, కౌల్తారీ 
సంస్కరణలనూ బలపర్చుతూ తీర్మానాలు చేయ 
బడ్డాయి. ఈ సమావేశం తర్వాత దక్షిణ మలబార్లో 
ఏర్పొడినన్ని కౌంటగెస్, ఖిలాఫత్ కమిటీలు సంఖ్య 
రీత్యా చూ స్తే 1988_ 1940 లో కూడా లేవనీ 
ఇ. యమ్. యస్. నంబ్బూ[దిపాద్ మలబార్ 
ఉద్యమ చరితలో రాశాడు, (బిటిష్ ప్రభు 
తానికి వ్యతిరేకంగా, జమిందార్లకు వ్యతిరేకంగా 
రెండువై మలా పదునున్న ద్ర తిలా కొంాస్, ఖిలాఫత్ 
నాయకుల ఉపన్యాసాలుండేవని నంబూ(దిపాద్ 
రాళాడు. కొం(గెస్, ఖిలాఫత్ ఉద్యమ నాయకులు 
చేయి చేయీ కలిపి ఎర్నాడ్' వల్పవనాడ్ జిల్లాలలోని 
కాలికట్ తదితర సట్రజాలలోను అనేక" సభలు 
పెట్టారు 

దీనితో (ప్రభుత్వానికి ఖంగారు పుటింది. 1921 
ఫిబ్రవరి 5 న దక్షిణ మలబారుజిల్లా మేజిే భట్ 144 
"సెక్షన్ విధించి రైతు సభలను నిషెధించాడు. 
“ఆలాంటి మీటింగులు జర గడంవల్ల (ప్రభుత్వానికి 
మాత్రమేగాక, రః జిల్లా లోని హిందూ జెనీ శైల 
(జమీందా ధ్రకు వ్యతిరేకంగా, అమాయకుల న వద. 

లు మాప్లాల భావాలు చెలరేగుతాయి.” అని అందులో 
"పేర్కొని తన జమీందారీ అనుకూల స్వభావాన్ని 

థారత సారతోం (తో కి 

బయఖ వట్టుకున్నాడు. రతు సంఘాలున్న (పతి 

చోటా ఇలాగే నిషే షేధాజ్ఞలు చెలరేగాయి. 

ఈ అమానుషపు & త్తర్వుల్ని ధిక్క_రించాలని నాయ 
కులు నిర యించారు. కల్పకం చెరి” అనేచోట 
20 వేల కుంది నే ఇధాజ్జను ధిక్క_ రించారు. పొన్నా 
నిలో పోలీనులు పజలను తీ(వంగా చితకబాదారు, 

ఐనా రై తాంగం లొంగి పోలేదు. ఆత్మరక్షణ కోసం 
సాయుధ తిరుగుబాటుకు సన్నాహాలు (ప్రారంభించారు. 

” పాణములను తృణ[పాయముగా చూచే ఉ(దేక 
పూరితులై న మాప్త్లాలలో అసహాయోద్య మమనే అగ్ని 
కణము పడకూడదని మొదటినుండీ (సభుత్యము 

వారెంతో ఆకురతతో నుండిరి” డాక్టరు పట్టాభిగారి 
కాం(గస్ చరిత నుండి ఉటంకించిన ఈ వాక్య ౦ 
ఆనాటి పరిస్రతుల్ని తెలియచేస్తుంది. 

ఆనాటికి ఇంకా భాషా పేయు క్ర రాష్ట్రాలుగా 
మద్రాసు రాష్ట్రాన్ని విడగొట్రలేదు. కాం(గెస్ మాత్రం 
భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా తమ సంస్థను పిభబిం 
చింది. కేరళకు కౌంగ్రైస్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఇది 
(పజలలో ఉత్సాహాన్ని కలుగజేసింది. సరిగా ఈ సమ 
యంలోనే సి. రా జ గోపాలాచారి, డి. యాకూబ్ 
హు 'స్పేన్ లాంటి నాయకులు అహింసా సందేశాన్ని 
వ్యాపింప చేయాలని కేరళకు వెళ్ళారు. అక్కడ 
సర్యటించ్చి నన్నాళ్ళు తాను సహాయ నిరాకరణ్ నోద్యమం 
గురించి మాట్లాడ నని యాకూబ్ హుస్సేన్ స్పషంగా 
చెప్పాడు. ఐసా 1921 ఫి (జ వరి 16న యాకూబ్ 
హుస్సేన్, మాధవనాయర్, గోపాలమీనన్, మొము 
రన్ కోయా మొదలగు నాయకులను (పభుత్వం 
అరెస్టు చేసింది. ఒట్టపాలెంలో "కేరళ రాష్ట్ర మహో 
సభతో పాటు జరిగిన అనేక మహాసభలలో విద్యార్థి 
మహాసభ కూడా ఒకటి. ఆ సభ జరుగుతుండగా, 
కౌం(గెన్ ఖిలాఫత్ నాయకుల పైన, విద్యార్థుల పై పెన, 
(ప్రజలపెన రిజర్వు పోలీసులు చలాకీ చార్జీ “జీళారు. 
ఐనా (పజ లెతో ని గ్రహంతో (పవ రించౌరు. ఐతే 
ఆగస్టు నాటికి పరి సి తులెం తో తీవ్రంగా మారి 
పోయాయి... 

రైతు, కీలాఫత్ ఉద్యమ నాయకులే న యం. సి. 
నారాయణమీనన్, మహ్మద్ మూసా, అబ్బుల్లాహో కీ, 

 ఇంకౌ నల్లురి పె పెన 1921 ఆగనులో అరెస్టు 'వారంట్లు 
పుట్టాయి. “"అంమలో ' మాష్టాల 'పియ తమ నాయకుడై నే 
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అలీ మూస్సాలియర్ ఉన్నాడు. వీరిని అరెస్టు చేయ 
డౌనికి జిల్లా 'మేజిసే ప్లైట్ ధామస్, పోలీసు సూపరెం 
డెంట్ . డిప్యూటీ సూపరెండెంటుతోను, వంద మంది 
సెనికలు, (పత్యేక పోలీసు దళంతోను 'తిరుంగాడి" 
అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. అక్కడ మూస్వాలియర్ 

' కన్పించలేదు. కొని ఈ దాడి వార రఠార్చిచ్చులా వ్యాపిం 
చింది. తమ నాయకుడున్న మసీదును ముట్రడించారనే 
వార. వినగానే చేతికి దొరికిన ఆయుధ మల్లా పుచ్చు 
కొసి 30 వేల మాస్తా రె తులు తమ నాయకుని సంర 

క్షణంకొసం వచ్చారు. తీవంగా పోరాటం సాగింది. 
కుస్త్రల్వి అనే వారి నాయకుడు పోరాడుతూ మరణిం 
చాడు. పోలీసుల కాల్పుల్లో తొమ్మిదిమంది చని 

పోయారు, అనేకమంది గాయపడ్డారు. 41 మందిని 

పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ వోర విన్న మరో 
రై తుల దళం పోలీసుల? పె దాడి చేసేంది. పోలీనులకు 

గత్యంతరం లేక ఒక కోర్డు బిల్లింగ్ లో దాక్కున్నారు. 
కలెక్టర్ ఆస్టిన్ , అసిసైంట్ పోలీసు సూపరెండెంట్ 

“రా, బక మిలటరీ ఆఫీసర్, ఇద్దరు పోలీసులూ 

రైతుల ఆగ్రహానికి గురై చంపి వేయబడ్డారు. తీవ 
మెన పోరాటం జరిగాక, "మలబార్ ఖిలాఫత్ కమిటీ 
కార్యదర్శి అయిన ఘనీఖాదర్ను పోలీసులు అరెస్తు 

చేశారు. తర్వాత అతణ్ణి వురి తీశారు. 
దీనితో మాష్టాల “తిరుగుబాటు విస్సృతరూపం 

దాల్చింది. ఆగస్టు 21 న పోలీసు సూపరెండెంట్ 

“బాటన్ హామ్” పారపనుగడ్ అనే గర మానికి 
వచ్చిన సందర్భంగా రై తులు, ఆత్మరక్షణ కోసం 
సమీపంలోని రైలు పట్టాలను పీకి వేశారు. సేషన్సను 
నాశనం చేశారు. "జలిగాఫ్ తీగల్ని తెంపివేశారు, 
వంతెనల్ని కూలగొట్టారు. పోస్లు, కోర్డు, రీజి సే) షన్ 
ఆఫీసులను దోచుకుని తగలబెట్టారు. కొంతమంది 
(ప్రభుత సేవకులను చంపి వేసి, మరికొందరిని హెచ్చ 

రించి వదలివేశారు. తిరుగుబాటు “తిరూర్ అంగడి" 
నుండి “తిభమార్ోకు పారాపనంగడి, మంజేరి, రూలా 
పురం, నీలాంబర్, అంగడిపురం, చెరుపులచెరి మొద 
లైన (పదేశాలకు వ్యాపించింది. ఇక్కడ పది రోజుల 

పాటు రెతులదే రాజ్యం. మిలటరీ, పోలీనుల సత్తా 

ఎక్కడా కనించ లేదు. 

నీలాంబూర్ “రాజా, ఏర్నాడు. వల్లువనాడు 
జిల్లాలలో కల్ల పెద్ద భూస్వామి. అగస్తు 21కు అతని 
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ఇంటిని దోచుకున్నారు. దొర్మిద్య౦, ఆకలితో కృంగి 

కృళించే మాప్తా ౦ తులకు అతని ధన ధాన్యాలు కళ్ల కు 

మిరుమిట్లు కలిగించాయి. గంజినీళ్ళకు నోచుకోని 
రై తులు' కడుపార థోం చేసి పది రోజులు అక్కడ 

రాజ్యం చేశారు. ఆ పది రోజులు పోలీసులు, మిలటరీ 
వాళు పతాలేదు. ఈ సంఘటనను బాగా అశం చేసుకో 

వాలంపే. గోపారొనాయర్ రాసిన ప్ప స్తకం బాగా 

తోడ్పడుతుంది, గోపాల్నాయర్ ప్రభుత్వ పెన్షన్ 
సచ్చకునే మాజీ ఉద్యోగి పైగా ఆనాటి కలెక్షర్ 

పుస్తకాన్ని తెగపొగిడాడు. 'కౌబట్టి అతడు తిరుగు 

బాటు ఉద్యమాథిమాని అనలేము. అతడు ఇలా 
రాశాడు: 

“సీలాంబూర్ తిరుమల్ పాదుగారి భవనం నుంచి 
ఎవరో ఒక తుపాకి దొంగిలించారు. ఫోలీనులు స్టానిక 
ఖిలాఫత్ పట్టణ కార్యదర్శి మహ్మద్ ఇల్లు సోదా 
చేయసాగారు. సమయం కో సం వేచివున్న మాస్టాలకు 
ఖిలాఫత్ ఉద్యమ బలాన్నీ, అధీకారాన్నీ ప్రదర్శించ 
డానికీ ఇది అవకౌశమిచ్చింది. సోదా చేయడం 
అక్రమం, అనవసరం అంటూ, వందలాది మాప్లా 
రై తులు కత్తులు కఠార్లు మొదలై న చేతికందిన ఆయుధొ 
అన్నింటినీ "ధరించి ఉక్కక్షణంలో గుంపుగా పోగ 
రాశా భవనాన్ని చుట్టుముట్టారు. చుట్టుపక్కల స్టాని 
కంగా వున్న మసీదులవేద్ద తప్పెట్లు, నగారాలూ 
మోగించడం ద్వారా యీ “గుంపులు “పోగయ్యారు. 
ఖూనీ చేస్తామని బెదిరించి, భూస్వాముల నుంచి చోర 
శుల్కం (బలాత్కారపు పన్ను వనూలు చేశారు” 

అచే రచయిత ఆ (గంథంలో అమాయకులైన 

మాప్తా రై తులను తస్పుదోన పట్టించిన అరాచక 
న్యక్తు కుల? గురించి కూడా ఇలా పేదొ కన్నాడు. 

“వారియర్ కున్నాథ్ కున్హా అహ్మద్ హోజీ నేరస్ట 
కుటుంబాలకు చెందినవాడు. చీన్నతనంలోనే తండ్రితో 
పాటు శీక్షవిధింపబడినవాడు, శిక్ష పూర్తయ్యాక 
స్వ(గామం చేరాడు. ఆ గామంలో వుండ వీల్లేదని 
అతణ్ని వెళ్ళగొట్లారు. కొన్నాళ్ళయాక తిరిగి 
స్వ(గ్రామం వచ్చి, బండి తోలుకుని శీవించడం మొదలు 
పెట్టాడు. ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో చేరి ఎర్నాడులో ఆ 
ఉద్యమ నాయకుడయ్యాడు. తీరుగుబాటు రాగానే, తాను 
రాజునన్నాడు, ఖాన్బహద్దర్ చక్కు సే అనే 'రికైర్లు 
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పోలీసు ఉద్యోగిని (ఇతడు కూడా మాప్తాయే చంపి 
పట్టాభి షేకం చేసుకొన్నాడు. 

“ఇతడు హిందువులకు రాజుగా మహమ డ్రిదీయులకు 
మతగురువుగా, ఖిలాఫర్ ఉద్యమానికి సేనా నాయకు 
డుగా నటించాడు. ఖిలాఫక్ ఉద్యమ యూనిఫారం, బ్యాడ్డి, టర్మీ-టోపీ, చేతిలో ఖడ్గం ధరించి వల్లువనాడు, 
ఎర్నాడు కాలూ కౌల్లో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం అనుభవిం 
చాడు, చోపిడీల దొమ్ములవల్ల _సజలు చాలా దచాద 
అనుభవిస్తున్నారని, అందుచేత ఆ సంవత్సరం (1 921) 
యుద్ధ చందాలు తప్పు మిగతా సన్నులు వనూలు చేయబోనని చెప్పాడు. మరుసశ్సేడు పన్నులు తప్ప 
వనీ (పకటిందాడు. తిరుమల్ పాడు సీలాంబూర్ 
రొజా) భూమిలోని వంటను పోగుచేసి తెమ్మని వ్యవ 
సాయ కౌర్మికులను ఆదేశించాడు, అందుకు డబ్బు యిచ్చే ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ ధాన్యం తన సైన్యాలకు 
అవసరం అన్నాడు. ఎవరైనా తన 'రాజ్యుం' నుంచి దియటకు వెళ్ళదళిస్తే, తమ శ క్యానుసారం డబ్బిస్తే 
బయటకు వెళ్ళదలిస్తే, తమ శ క్యానుసారం డబ్బి పే బయటికి వెళ్ళేందుకు అనువుతి ప(తాలిచ్చాడు .” 

ఐతే ఇతని రాజ్యం ఎన్నాళ్ళో నిల్వలేదు. హోజీన్సి 
1922 జనవరి 6 న పటుకొని 20 వ తేదిన (ప్రభుత్యం 
కౌల్చి వేసింది. - 

ఇంతటి సిద్ది దెందకపోయినా, కొంచెం తకువ 
స్థాయిలో ఇలాంటి నాయకుడే అయిన “ఏతి కోయా 
తంగక్”ను గురించి కూడా 'తెలునుకోవాలి. ఇతడు కుమారం వత్తూరు వాస్తవ్యుడు ఒక ఖిలాఫత్, రాష్ట్రా 
నకి తనంతటతానైే గవర్నర్ నని (పక టించుకొన్నాడు. దేశం తన స్వాధీనమెంది కాబటి ఇకమీదట విధ్వంసక 
చర్యలు చేయవద్దనీ, లూటీలు చేయరాదనీ ఫత్వా 
(మతపరమైన ఆ దేశం) ఇచ్చాడు. ఒకచోట దొమ్మీ 
చేసన ముగ్గురిని తన సౌంత కోర్తులో. విచారించి, 
శీక్షలు విధించాడు. తప్వు చేసినవారిని కొల్చి వేయవల 
సిందిగా ఆజాపించాడు. క్షి తులను ఊత్రి తూటాలున్న తుపాకులత్రో కాల్పించాడు. భయంతో వాళ్ళు కిందపడి 
పోయారు. తేచిచూసుకొనేసరికి వారికెలాంటి గాయాలూ 
లేవు. ఇదంతా తన అద్భుకశ కి మహిమ అనీ, 
ఇంగ్లీమవాణ్ళ దాడి చేసినా [ప్రజలు చలించరనీ అత 
డన్నాడు. అయితే (ప్రభుత్యం ఇత ణి కూడా పట్లు కొని కాల్చి చంపివేసింది. స | 

భారత సొంతం [ల 

ఇలాంటి కోవకు చెందినవాడే “చెం బాశరీ ఇంబిచ్చి 
కోయా తెంగల్.”  త్రిరూర్.కరువార కుందు (గామాల 
మధ్య వున్న పర్వత |పాంతంలో కొర్టు పెట్టాడు. 
చుట్టుపక్కల (గామాల నుండి, నాల్లు వేలమంది అను 
చరులను సమీకరించాడు. (పభుత్య సైన్యాలకు పాలు 
పళ్ళు యిచ్చి, సహకరించిన 40 మంది హాందువుఅను 
తలలు వెనక్కి విరిచి వీప్పలకుకట్టి కోరుకు రప్పిం 

చాడు. శీకి మందికి మరణశిక్ష విదించాడు. తెంగార్ 
స్వయంగా దగ్గరుండి శిక్ష అమలుపరచాడు. తలలు 
తరిగి దగర బొవితోకి దొరిసున్నపుడు స్వయంగా 
చూశాడు. హతులలో ఒకడు పెన్షన్ సుచ్చుకుంటున్న 
కానిసైబుల్. తేంగాల్కు విరోధి. అతని తలను నడిమికి 
బద్దలు కొటించాడు. మేలట్టూరులో తెంగాల్ పట్టు 
బడ్డాడు. 1922 జనవరి 20 న అత (పభుతం 
కౌల్సి చంపింది. 

1921 ఆగస్టు 2[ న మలబారొలో మార్షల్ లా పక 
టించబడింది. ఆగస్లు 26 న 75 మంది (బిటిష్ వైని 
కులూ, తీగ మంది రిజర్వు పోలీసులూ పుక్కొట్లూగ్ 
అనేచోట 10 వేలమంది రెతులపె దాడి చేశారు. 
000 మంది రె తులను చంపివేశారు- తిరుగు నొటుదాదు , యా 

ne) గెరిల్లా యుద్ధానికి పూనుకొని నీలాంబుర్ సమీపంలోని 
“వెలికుటూరి” వద్ద అద్భుత సాహసం (పదర్శించారు. 
కున్దా అహమ్మద్ హోజిీ పోరాటాన్ని నడిపాడు. 14 
మంది తిరుగుబాటుదారు చనిపోయారు. గూర్జా వని 
కుల్ని, బర్మా సెనికుల్ని (పభుత్వం వినియోగించింది. 

_ వందలాది రె తులను మటుబెటిన సెనికుల నషాలు 
బిహుస్వల్పం. 8 మంది "తదెక్య సైనికులు “చని 
పోయారు. 

సీలాంబూర్కు సమీపంలోని వెట్టికట్టూర్ లో జరిగిన 
గెరిల్లా పోరాటానికి “కున్నా అహమ్మద్ హాజీ నాయ 
కతర్షం వహిందాడు. తిరుగుబాటుదార్లు 14 మంది చని 
పోయారు. బర్మానుండి నెనికదళం, మరో ఘూర్కా 
దళం వచ్చాయి. నవంబరు 21 తిరుగుబాటు నాయకు 
లలో ఒకడైన అలీ ముస్వాలియర్ను, ఇంకా 80 
మందిని విచారించి [8 మందికి మరణశిక్ష, 15 మందికి 
ద్వీఫాంతరవాన శీక్ష విధించారు. నవంబర్ 18 న 
జరిగిన పోరాటంలో గ8 గుద రై తుల్ని 'సెనికులు 
చంపారు. ఆ మర్నాడు మరో 104 మంది మాస్తాలు 
హతమయ్యారు. 14 గురు ఖై దీలుగా పట్టుబడ్డారు. 
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నీలాంబూర్కు పదిమైళ్ళ దూరంలోని పాండికట్ 
అనేచోట జరిగిన పోరొటంలో ఇద్దరు సైనికులు చని 

పోయారు. 25 3 రె ఫిల్స్ను తిరుగుబాటుడార్లు స్వాధీన 
పర్చుకొన్నారు. 'నెవంబర్ 265 న మూర్యా రెజిమెం 

ట్ను 2 వేల మంది రైతులు ఎదుర్కొన్నారు. 

ఘూర్కా పెనిక శిబిరాల్లోకి చొరబడ్డ 58 మంది 

రై తులు తిరిగి బయటికి రాలేదు. అక్కడ సెనికులు 

వారీని చంపివేశారు. మొ త్రం 25 మంది రే తులను 
చంపి వేశారు. ఒకడు ఖైదీ అయ్యాడు. ~- 

నవంబరు నెలాఖరుకు తిరుగుబాటు అణచివేయ 
బడింది. నవంబర్ 28 న 127 మండి మాపా ఖెదీలను 

తిరూర్ నుంచి బళ్ళారి జై జ లుకు పంపించారు. పీరం 

దరినీ ఒక గూడ్సు రై లు పె'మైలో కుక్కా-రు. 18 

అడుగుల పొడవ, ర్ అడుగుల వెడలుుగల సెటైలో 

ఇంత మందినీ కుక్కారు. గాలి లేదు. ఊపి రొడేటం 

లేదు. తెగ ఉక్క, దాహమైనా చుక్క నీరులేదు. 
కౌలికట్ నుంచి బళ్ళారి వెశ్ళేలోపల ఇందులో 58 

గురు ఊపిరాడక చచ్చిపోయారు. చనిపోయిన వారి 

సంఖ్య 70 అని మరొక అంచనా. 

క్రలక శ్రా చీకటి కొట్టులో (బిటిష్ వాళ్ళను కుక్కి 

చంపాడని ; సురాజుగ్దౌ లా గురించి (బిటిష్ చరిత్రకారులు 

రాశారు, అదే చరితను మన పాఠశాలల్లో కూడా 

పూర్వం వోధించారు. అది చదివిన (బిటిష్ విద్యాం 

లోనేగాక, భారతీయ విద్యార్థులలో కూడ, వారి స 

హృదయాలలో అమానుష హత్యాకాండ పట్ల పవగింష 

కలుగుతుంది. కాని ఆ కథ నిజమా అజద్ధమా అని 

చరిత్రకారులు మధ్య వివాదాంశంగా వుంది. కాని 

వాస్సవంగా జరిగిన యీ దురంతాన్ని భారత దేశం 

ఎన్నడూ మరచిపోలేదు. ఎన్నడూ క్షమించజాలదు. 

1921 అక్షోబరు తి న తిరుగుబాటుదార్లను విచారిం 

చడానికి ఏర్పడ్డ మార్గల్ లా సమ్మర్ కోర్టు 2880మంది 

మాప్టా రె తులను వీచారించింది. అందులో 807 

గురిని సెషన్సు కోర్డు విచారణకు పంపింది. ఒక్క. 

కోయంబత్తూర్ జై లులోనే 200 మంది తిరుగుబాటు 

దార్హను ఉరితీశారు. 

“తిరుగుబాటు చేసిన మాప్తా రె తులకు 

చెపావ్రలనీ నసెనికులు చేసిన అమానుష 

హృదయ విదారకంగా వున్నాయి. మాసా ప్రీలను అవ 

మానించారు. వారి శీలాన్ని దోచుకున్నారు. ఇళ్ళల్లో 

గుణపాఠం 
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వున్న వృద్ధులను చితకబాదారు, ఇళ్ళను దోచుకొని 
తగలబెట్టారు. తిరుగుబాటు ఘటనలు జరగకుండా 

హామీగా స్త్రీలను కాన్సెం_కేషన్ క్యాంపులలో నిర్బం 

ధించారు. (పజలను భయ పెట్టడానికి చెట్లకొమ్మలకు 

తిరుగు బాటుడార్ల ను ఉరితీసి, వేలాడుతున్న శవాలను 

అలాగే వుంచారు గాంది, మహమ్మదలీ, షొకతలీ 

సోదరులు కల్లోలిత ప్రాంతంలో పర్య టించుతామని 

అంటే (ప్రభుత్యం వారికి అనుమతి నిరాకరించి, తిరుగు 
బాటును మారణహో మంతో అణచి వేయడానికి నిశ్చ 

యింల్చింది. 

సుమారు గ నెలలపాటు సొగన మాప్లా రె తుల 

_పతిఘటన చివరికి ఓడిపోక తప కలేదు. 'మాస్లా 
ర తుల తిరుగుబాటు (పధానంగా రె తుల హక్కుల 

కోసం సాగినా అక్కడక్కడా జరిగిన కొన్ని సంఘ: 

టనలు పొందూ మత వ్యతిరేక స్వభావం తాల్బాయి. 

శాస్త్రీయ పద్దతులలో లౌకికంగా రె తువర్షాలను నడి 

పించే నాయకత్వం లేకపోయింది. “ఆధునిక ఆయుధ 

బలంలో సాంకేతికంగా వారి శతృవై న [బిటిమ (ప్రభు 

త్వానికున్న వనరులు మాప్పాలకు ఏ లేవు. మాప్పాలకు 

ఆయుధాలం దే మార్తాలన్నిటినీ చిటిమ సెనికులు 

మూసివేశారు. ఎక్కువ కొలం మాష్టాలు పోరాటం 

కొనసాగించటం భౌతికంగా అసాధ్య మైంది. మూడు 

వేల మంది మానాలు చనిపోయారు. వేలాదిమంది 

గాయపడ్డారు. 50 “వేలమంది మాస్తా రై తులు లొంగి 

సోయాటి 

మాస్లా తిరుగుబాటు వె వై ఫల్యానికి (బిటిషు 

సామ్రాజ్య వాద అనుకూల చరిత్రకారులు విపరీత 
వ్యాఖ్యానాలు చేయడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. వాలంటైన్ 

చిరోల్_ “దాగా వెనుకపడ్డ, అదుపుచేయ నలవికాని ” 

మాస్తాలు, హిందువులకు బాగా బుద్ది చెప్పారని 

సంబరపడ్డాడు, అంతేకొదు పంజాబులో అంతకుముందు 

రెండేళ్ళనాడు జరిగిన సంఘటనలను జ పికి తెస్తూ 

ర్య సందర్భంలో మహమ్మదీయుల హిందుపుల 

సౌభ్రాతృత్వం” లేనందుకు చంకలు గుద్దుకొన్నాడు. 

కొందరు మతోన్మాదుల దుశ్చర్య లకు పె “హెందవులు 

గురైన మాట నిజమే. వారు నిస్పహాయంతో 
ఏ (భ్రాంతి చెందిస మాట కాదనలేము. . మౌఢ్యంతో 

బరితెగే దశకు. వచ్చినపుడు, ఉదిక్రత కట్టలు తెగి 

విచక్షణాజ్ఞానం నశించినపుడు, మౌప్టా . తిరుగుబాటు 



106 

దార్హకు, హాందువులలో ఎవరు జమీందార్లో, ఎవరు 
భూస్వాములో, ఎవరు తమ రకాన్ని పీల్చే 'వడ్డీవ్యాపా 
రులో, ఎవరు (పభుత్వ అనుకూలురో విడదిసి చూసే 
నిబ్బరంలేదు. 

వీరికి పోటాపోటీగా ఆర్య సామాజికుల (ప్రచారం 
సాగింది. మాప్పాలు చంపిన ఫొటోలు సంపాదించి 
హిందువులపై "జరిగిన ఘోారకృత్యాలంటూ (చారం 
చేశారు. అంతేగాని ఊరితీయబడిన మాప్తా రైతుల 
ఫొటోలుగాని, అత్యాచారాలకు గురై ఫీలం పోగొట్టు 
కొన్న, అవమానాలకు గురై న స్త్రీల ఫొటో లుగానీ, 
వీరెక్కడా _పదర్శించలేదు. వీరి ('ప్రవ్రర్రన (పభుత్వ 
దమనకాండకు సహాయపడింది. 

1921 సెపెంబరులో, కలకతాలో జరిగిన కౌం (గెస్ 
కార్యవర్ల 0 మాసా తిరుగుబాటు గ గురించి చర్చించి ఇలా 
తీర్మానించింది. 

“మలబారులోని కొన్నీ (ప్రాంతములలో జరిగిన 
మాస్లాల దొర్దన్య కార్యములకీ సభవారు చింతిల్లు 
తున్నారు. భారతదేశ (పజలింకను కాం(గెస్, 
ఖభీలాఫకీ సంఘముల సంచేశమును సరిగా అర్హము 
చేసికొననట్లు బుజువు అవుతున్నది, కౌబిట్లి కాం (స్, 
ఖిలాఫత్ ప్రచారకు లందరును, ఆసేతు హిమాచల 
సర్యంతమును గల భారతదేశములో ఎట్టి ఆ్యగ్రహకార 
ణము లున్నప్పటికి [పజలు అహింసా సిద్దాంతమునే 
అవలంబించేటట్లుగా (ప్రచారము చేయవలెను” 

ఇంతేగాక “కార్యవర్షమవారి దగ్గరనున్న సాక్ష్య 
సాధనములనుబట్టి, మాస్తాలకు సహింపరానంత కోప 
కారణము కల్పింపబడిన్దనీ, ప్రభుత్వము వారి 
పక్షమున తయారు చేయబడి, వారిచే (పకటింపబడిన 
నివేదికలు పక్షపాత భూయిష్టములుగానూ, మాప్పాల 
తప్పిదముల గూర్చి అతిశయోకు లతో నిండినదిగోనూ 
.ఉన్నవనీ, (ప్రభుత్వమువారు. శాంతిభదత లనే 
నెపముతో అనవసరముగా పజలను సంహరించిన 
విషయము వాటిలో తగ్గించి (వాయబడినదనీ, ఈ 
సభవా రభి పాయపడుతూ మాప్పాల పక్షమున జరిగిన 
దౌర్హన్యములను నిరసిస్తున్నారు. ఫ్ 

(డా, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్యగారి 
కౌం(గెస్ చరిత, మొదటి తాగము 8600 వ 
పేజీ) 

ఖారత సాంతం [తో 

అదే తీర్మానంలో హాందువులను బలవంతంగా 
మహమ్మ్యదియు లలో కలుపుకొనబడి౦దని విని, 
కౌం(గస్ కార్యవర్గం విచారం వ్యక్త కం చేసింది. 
అలాంటి ఘటనలను మూడుచోట్ల మామే జరిగినవని 
స్పష్టం చేసింది, “ప్రభుత కము వారును, తదితర 
స్వార్థఫరులును చెప్పే మాటలను విశ్వసింపకూడదని” 
కూడా కొం(గెస్ కౌర్యవర్ష ౦ స్పష్టం చేసింది. 
కౌం(గెస్, ఖిలాఫత్ ఉద్యమాలను నే క దంచిన చోటనే 
ఈః అల్ల ర్లు జరిగాయని కూడా కార్య వర్ష 0 తీర్మానిం 
ఇంది, 

యాకూబ్ హుసేన్ అనే మలబార్ నాయకుడు 
మాప్తా రై తుల దుర్భర పరిస్థితులను వివరించుతూ, ఈ 
తిరుగుబాటు గురించి, గొందికి ఒక లేఖ రాశాడు. 
అందులో “ఏ హిందువుకాని, ముస్లి ౦కౌని, (క్రిష్టియన్ 
కౌని ఆ సరిస్టితులలో ఆత్మరక్షణకోసం, తన 
క్షేమానికి ఏమీ చేయాలో అదే మాస్లా రైతు కూడా 
చేశాడు" అని రాశాడు. 

“యంగ్ ఇండియా” పత్రికలో గాంధీ కొన్ని 
వ్యాసాలు రాశాడు. ఒకదానిలో యాకూబ్ హుే సెన్ 
చెప్పిన పె వాక్యాలను విమర్శించుతూ *మలబారులో 
మాప్టాలు తమ హిందూ సోదరుల పై గావించిన 
పనులకు పాంచువులు దుఃఖిసారనీ, వ ఎ పరిస్టితులలో 
నెనా ఎంత రెచ్చగొట్టినా "బలవంతంగా * మతం 
మార్పిడి చేయించడం న్యాయమని చెప్పలేము” అని 
గాందిీబీ, యాకూబ్ హు సేన్కు జవాబుగా రాశాడు, 
1921 అక్షోబరు 21న యంగ్ ఇండియాలో రాసిన మరో 
వ్యాసంలో “మాప్లా తిరుగుబాటు హిందూ మహమ్మ 
దీయు లిద్దరికీ పరీక్ష” అనీ, “బలవంతంగా మతాంత 
రాలను జేయటం, దోపిడీ చేయడం మొదలై న మాప్లా 
చర్యలకు మహమ్మదీయులు సహాజం గా సిగ్గుపడి తల 
వంచుకోవాలి” అనీ అన్నాడు. మాప్లా తిరుగుబాటుకు 
ముందు ఫి(|బవరిలో సి. రాజగోపాలాచారి, యం. డి. 
యాకూబ్ హూ 'స్పేన్లు కేరళలో అహింసా సందే 
శాన్ని వ్యాపింప చేయడానికి వెళ్ళారు. యాకూబ్ 
హు స్పేన్ తానా రాష్ట్రంలో వున్నంతకాలం సహాయ 
నిరాకరణోద్యమం. గురించి మాట్లాడనని బహిరంగంగా 
(పకటించాడు. ఈ విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో 
గుర్తుంచుకోవాలి. 
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నం/గాము బ్ర్మితి 

గాంధీజీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు చేసినప్పటికీ, 
“మాసప్తాలు సాహసోపేతులనీ, భగవంతుడం పే భయ 
పడేవారనీ* అన్నాడు. ఇందుకు ఆయన బహిరంగ 
విమర్శలకు గురయ్యాడు. “గాంధీ _ అరాచకం” 
అనే పు_సకంలో సర్ శంకరన్ నాయర్ నిశిత విమర్శ 
చేశాడు. ఇ మ(దాను శాసన సభలో (ప్రభుత్వంతో సహక 
రిస్తున్న శాసన సభ్యులు “ఎంతకాలం షౌకక్ అలీ 
మహ్మద్ అలీ సోదరుల యొక్క మందుగుండులా 
"పేలే ఉ్నద్రి కపూరిత ఉపన్యాసాలను అనుమతించు. 
తారు” అని పెరికితనంతో (ప్రశ్నించారు. 

మలబారుకు గాందీవెంట వస్తున్న అలీ సోదరులను 
వా ల్తరు స్రేషనులో అరెస్తుచేసిన. విషయాన్ని ఈ సంద 

ర్భంగా గు రుంచుకోవాలి. మాస్తా తిరుగుబాటు 
ప్రారంభకాలంలో ఆ ఉద్యమాన్ని ఆపి వేయవలసిందిగా 

గాంధీ ఎక్కడా నూచించటేదు. 

మలబారులో గాంధీజీ అనుయాయు లేన్ కౌం[గెసు 
వాదులు తమ సహజ పద్ధతిలో ఉద్యమ తీవతను 
శాంతింపచేయడానికి, చేసిన (పయత్నాలు ఫలించలేదు. 
ఇందుకు ఉదాహరణ నారాయణ మీనన్. ఈయన 
మొదట ,రెతు ఉద్యమ నాయకుడు. ఆ ఉద్యమం 
నుండి విడివడి పూరిగా సహాయ నిరాకరణోద్య 
మంలో నిమగ్నుడై న (ప్రసిద్ద గాందివాది. మలబార్ 

అంతటా కాం(గెను సంఘాలు స్థాపించిన వ్యకి క్, 
మాస్తా 6 రెతులను శాంతపర్చడానికి మె తున్న ఆయనకు 
_సభుత్వం (పత్యేక అనుమతిస్యతం ఇచ్చింది. తమ 
పోరాటాన్ని ఆపి లొంగిపోవలసిండిగా ఆయన ఇచ్చే 
సలహాలు విని ఒక రెతు నాయకుడు ఇలా జవా 
వీచ్చాడు. “మీ రెందుకు వచ్చారో ఆ విషయం 
రైతులకు తెలిస్తే , మీ ప్రాణాలకు ముస్పు కలుగు 

తుంది. మీరు వెళ్ళిపోండి” అని (_పార్టించాడు. 

నారాయణమీనన్ తాను నమ్మిన పద్ధతిలోనే 
(పచారంచేసి నిరపాయకరంగా మలబారునుండి బయ 
టికి వెళ్ళాడు. 

తమ సబ్బం గడవగా నే నారాయణమీనన్ను కూడా 

(ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది. మొదట ఆయన్ని "సెట్ 

వై దీి గా నిర్బంధించింది. 1922 లో ఆయన్ని రాజ 

ద్రోహం నేరం కింద విచారించి, యావజ్జీవ శిక్ష 

విధించింది. పన్నెండేళ్ళ శిక్ష అనుభవించాక 1984లో 
గాని, ఆయన్ని విడుదల చేయలేదు. వల్లువనాడు 
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తాలూకౌకు మూడేళ్ళవరకు వెళ్ళనని హోమీ ఇస్తే, 
ఆయన అంతకుముందే. విడుదలయ్యే వాడు. కాని ఆయన 

అందుకు నిరాకరించి శిక్షను అనుభవించాడు. 

ఇంతకూ నారాయణ మీనన్ గురించి ఇంత వివరంగా 

ఎందుకు (ప్రస్తావించవలసి వచ్చిందంకే, ఈయనే 
స్వయంగా మాప్లా తిరుగుబాటుదారులు మతపరమైన 

ఉద్దేశ్యంతో హిందువుల సె దాడి చేయడం జరగలేదని 

స్పష్టం చేశాడు. కొన్నిచోట్ల అలాంటి సంఘటనలు 

చెదురుమదురుగా జరిగినపుడు, దోపిడీలు జరిగినపుడు 

వారిని తీవ శిక్షలకు గురిచేశారు. ఒక్కొక్కప్పుడు 
అలాంటివారిని చేతులు నరికి తీవ్రంగా శిక్షించిన ఘట 

నలు కూడా ఉన్నాయి. లూటీ చేసిన వస్తువులను తిరిగి 

యజమానులకు అస్పచెపిించారు. (పభుత్వ వ్యతి 

రేకు లేన హిందువులను అవమానించలేదు. అనేకచోట్ల 

వీద హౌందవ బంతులు కూడ మాప్పా తిరుగుబాటు 

దారులతో చేరారు. 

తిరుగుబాటుదార్ల ను అప్రతిష్టపాలు చేయడానికి 

(ప్రభుత్వమే హిందువుల ఇళ్ళ పై పెన్, దేవాలయాల పైన 
దాడులు జరిపిందని, కున్హా అహ్మద్ హాజీ అనే తిరుగు 
వొటు నాయకుడు ముదాను నుండి వెలువడుతున్న 

"హిందూ" వత్రికకు ఒక లేఖ రాశాడు. 
మలబారు (బ్రాహ్మణుల పత్రిక “యోగక్షేమ” 1922 

జనవరి 6న ఇలా రాసింది. “తిరుగుబాటుదారుల చే తుల్లో 

ధనికులు, భూస్వాములు మాత్రమే బాధపడు 
తున్నారు. కౌని పీద్మరెతులు కాదు. ” 

ఇదివరలోనే ఉదహరించిన గవర్నమెంట్ 
“= పెన్ష నర్ గోపాలనాయర్, 

సమర్థిస్తూ రాసిన ప్ప 

అధికార దృక్పథాన్ని 

స్తకంలో సైతం ఇలా అన్నాడు: 

“పరిశ్రమలో మాప్తాతో "ఏన్యరూ పోటీ చేయ 
లేరు, సామాన్య జీవితంలో అతని మంచి ప్రవర్తన 
హ ర్లించ దగింది. హిందువులు ఈ తిరుగుబాటులో 
సహాయ పడినట్లు ఏన్నో ఉదాహరణలు వున్నాయి. 
కొని అవ స్వల్పమే. ఉద్యమ స్వభావాన్ని మార్చే 
టంతగా అవి జరగలేదు.” 

డబ్యు. సి, స్మిత్ అనే చరిత కారుడు రాసిన ఈ 

(డింది వాక్యాలు గమనించ దగ్గవి. 

“పస్తుతం రెతులు పూ రగా మేలొ-ల్పబడ్డారు. 
పురాణ కథలలోని అద్భుత దృశ్యాలను ఊ హించుకొన 

గాఢా వేశంతో తమ స్వంత ఖిలాఫత్ రాజ్యం ఏర్ప 
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రచుకోడానికి వారు [పారంభించాద. చివరికి కనీసం 
అక్క డెనా స్వేచ్చను పొందుతామని భావించారు. 
వారు తమను అణచి పెటి వుంచేందుకు నియమింప 
బడిన పోలీసులను, నెనికులను ఎదుర్కొన్నారు. 
తమ భూసాకములను, వడ్డీ వ్యాపారులను ఎదుర్కా 
న్నారు. కనిపించిన (పతివారినీ ఎదుర్కొన్నారు. కొది కాలం తమ (ప్రాంతాన్ని [కోధావేశపరులె న వాడీ 
తమ స్వాధీనంలో వుంచుకొన్నారు. ” మాప్టాలు 
కఠినంగా వున్నారు. హిందువులకు, (చిటిష్వారికీ 
వ్యతిరేకంగా, కొతినంగా వున్నారు. తమకు 
దారీ. ద్యాన్ని మాత్రమే (ప్రసాదించిన _సపంచంపట్ల 
కఠినంగా వున్నారు. వారి ఉత్సాహం తమ శత్రువు 
లకు వ్యతిరేకంగా, పీడితవర్గం (ప్రదర్శించిన 
ఉత్సాహం. పాపాన్ని నాశనంచేసి, మంచిరాజ్యాన్ని 
నెలకొల్చే మతో దేకంతో కూడిన ఉత్చాహం.” 

మాస్తా తిరుగుబాటు స్వభావాన్ని హింస- అహింస 
అనే కొ లబద్దతో చూసినా బోధపడదు. హిందూ 

నాని కోవరేష 

నాన్ కోపరేషన్ ఉద్యమాన్నే సహాయ నిరాకరణ 
ఉద్యమం అనీ, అసహాయ ఉద్యమం అనీ పిలిచే 
వారు. గాంధీ నాయకత్వాన ఈ ఉద్యమం (ప్రజలను 
ఎలా ఉత్సాహపరచి పరవళ్లు కొక్కి_ంచిందీ, ఆయన 
రాజకీయ జీవితంలో తొలిదశ లోని కొని ఎ అంశాలను 
గుర్తు పెట్టుకుంచేనేగాని, ఆనాడు తిరుగులేని రాజకీయ 
నాయకుడుగా ఎలా ఆయన రూపొందినదీ అరం చేసు 
కోలేము. ° 

గాందీ 1869 అక్షోబరు 2న కధియవాడ్ సంస్థానం 
లోని పోర్ బందరులో జన్మించాడు. 1891లో ఇంగాండ్ 
లో బారిష్టర్ అయ్యాడు. 1898లో దక్షిణా(ఫ్రికాకు వెళ్ళి. 
అక్కడ రెండు దశాద్దాలకు గొ నివసించాడు. 
అక్కడ “శ్వేత జాతి (ప్రభుత్వం వలన వచ్చిన 
(ప్రజలపై సాగించుతున్న జాత్యహంకార, జాతివివక్ష 
విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం నడిపాడు. నేటాల్ 
ఇండియన్ కాం(గెసును స్థాపించాడు. “ఇండియన్ 
ఒపీనియన్ ' (భారత దేశ అభిప్రాయం) అనే పత్రికకు 

టొరల న్నాంతం/త్ట్రా 

ముసింఅనే మఠ దురభిమాన ఆవేశంతో చూసినా (age) 

అరంకౌదు. “హిందువులు నె నికులద్వారా మాపా @ ల వ్ వ ఇళ్ళను ముదులను తగలబెటించి పగతీర్చుకుంటు 
న్నారు" అని యాకూబ్ హుసేనొలాంటి స్దానిక 
నాయకులే ఈ విషయంలో సారిబడారు. పొందువు 

ట్. 

లుగా ఉండటం తటసించిన భూస్య్వాముల్ని మాపా 
ఖా 

య 
రెతులు ఎదుర్కొన్నారనీ, ఆ భూస్వాములు తిరిగి 
రెతులపె సగ తీర్చుకొన్నారనీ యాకూబ్ హు సేన్ యా Cn 

అనివుంపే. శ్వ సంఘర్షణ స్యభానం బోధపడేది. 

మలబార్ రైతు ఉద్యమచరి(త్ర గురించి 1948 
(వాంతంలో ఇ. ఎమ్. ఎస్. నంబ్యూదిపాద్ రాసిన 
మాటల్లో చెపాాలంపే _ కొన్ని సందర్భాలలో మత 
వైషమ్యం, మత మౌఢ్యం (పదర్శింపబడినా “ఈ 
తిరుగు వాటు ముఖ? శ మత మౌఢ్యం, మతో దేకం (జ 

కౌదని ఎవరినా స్పషంగా చెప్పవచ్చు.” EA { Un 
£ 

న- గాందిశకం 

సంపాదకత్వం వహించాడు. దక్షిణాఫ్రికాలో స్థిరపడిన 
ఆసెయావాసుల హక్కులను అక్కడి (ప్రభుత గం 
హరించుకున్నప్పుడు 1906, 1908 లరోఅహింసాయుత 
“సత్యాగహం” సాగించాడు. అనేకసార్దు _జెళ్ళకు, 
అమానుష అవమానాలకు గురిఅయ్యాడు. కేవలం 
వ కిగతంగా ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలగడమేకాక, 
తన సోదర భారతీయులను అవమానించడం, చూసి 
సహించలేక అసమ్మతి తెలియజేశాడు. భారతజాతి 
గౌరవాన్ని సమష్టిగా సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం 
ఎర్చడింది. దక్షిణా (ఫికా (ప్రభుత్వం అవలంబించిన 
జాతీ ఏవక్ష విధానానికి నిరసనగా 1818 లో నేటాల్ 
రాష9ంలోని న్యూ కాజిల్ నుంచి (టాన్సువాల్ సరి 
హదుగుండా భారతీయుల జెతయా(తను నడిపాడు. 
సత్యా_గ్రహు లను ప్రభుత్వం నేటాల్కు పంపి వేసేది. 
తిరిగి వారు (ట్రాన్స్వాల్ వెళుతుండేవారు. చివరకు 
సత్యాగహులను భారతదేశానికే పంపించి వేయడం 
మొదలు పెట్టింది. నిజానికి కొంతమంది భారతీయులకు 



నంగొమ బ్థి/ఆ 

ఇక్క-డ ఇల్లంటూ లేనేలేదు. వారేనాడో దక్షిణా(ఫి 
కారో స్థిరపడ్డారు. ఈ చర్యకు భారత దేశంలో తీ(వ 
మయిన అలజడి క్ర శ్రింది. చివరకు భారతీయ 
కాం(టాక్షు కార్మికుల్ని “నేీటాలుకు పంపడం నిషేథిం 
బంది. భారతీయుల్ని తమతో కలవకుండా వేరే (పదే 
శాలలో ఉంచి, బానిసలుగా చూస్తూ, వారిని దోపిడీ 
చేస్తున్న “తె ధావాళ్ళ” కు సె తంఇది రుచించలేదు. 

ఈ ఉద్యమం చాలా సంవత్సారాలు నడిచింది. గాంది, 
ఆయన అనుచరులు అనేక పర్యాయాలు చళ్ళు 
పోయారు. 

1918 లో నుప్రీంకోర్లు ఇచ్చిన ఒక తీర్పులో 

(క్రిష్టియన్ పెళ్ళిళ్ళు మా(తమే చట్టబద్ధమెనవని (ప్రక 
టించింది. దీని (ప్రకారం భారతీయప్రీలు ఉంప్పడుక తెల 
స్థాయికి నెట్టి వయబడ్డారు. ఈ అమానుష అవమా 
నాన్ని భారతీయ మహిళలు భరించతేక, సత్యా(గహ 
ఉద్యమంలోకి, వీరు కూడా చేరారు. గృహాణులుగా 

వంటింటి బానిసత్వాన్నేగాక డ్రె దివాళి సంకెళ్ళను 

కూడా తుత్తునియలు చేయడానికి రణరంగంలోకి 

ఊరికారు. 

ఇదే సమయంలో దక్షణా(ఫికాలోని భారతీయ 
కార్మికులు, 8 పౌండ్ల సోల్ టాక్సుకు నిరసనగా 

ఎ. కిష్టఫర్ అనే క్రషియన్ నాయ క ఆ త్వాన సమ్మె 

చేస్తున్నారు. ఇదికూడా (ప్రభుత్వానికి ఇరకాటం 

క ల్రించింది. 

న్యూ కొబిల్ బొగ్గు గనులలోని భారత కారి 

కుల సమ్మెతో కూడా గాంధికి సన్నిహిత సంబంధం 

ఉండేది. (ట్రాన్సువాల్కు వెళ్ళిన భారతీయ మహిళ 
లకు కఠినశిక్ష విధించబడింది. న్యూ కాబిల్ బొగ్గు 

కార్మికులు 2 వేలమంది గాంధీతో కూడా జత 
య్మాత్రలో పాట్లొన్నారు మహిళలు చంకలో బిడ్డల్ని 

పెట్టుకొని (ప్రయాణం చేశారు. ఈ య్మాతలో ఇద్దరు 

చనిపోయారు. 

సరిహద్దు దాటగానే (టాన్స్వాల్లో వీరంద 
రినీ అరెస్టు చేశారు. కాలెన్ బాష్, హెధ్రీ పోలక్ 

అనే తెలవారు కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొని 

జై లుకు వెళ్ళారు. నేటాల్ అంతటా భారత కార్మికులు 

సమ్మె చేశారు. సమ్మెను (కూరంగా అణచి వేసి, 

బొగ్గుగనుల వద్దకు ఖెదీలను తీసుకువెళ్ళి, సాయుభు 
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తన తె ల్థవాళ్ళే అజమాయిష్మ కింద బలవంతంగా పని 
EC వీళ్ళు పనేచేసే సేచోట్ల ముళ్ళ కంచెలు 

వేశారు. అదే సమయంలో యూరోపియన్ _రెల్వే 
కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు. ఈ నల్ల, తెల్ల 

కార్మికులు ఏకమై, జాతి వివక్షకు తావులేకుండా 
ఫోరాడే అవకాశాన్నీ గాంధీ చేయిజార విడిచాడు, 
“తను వేసే పతి అడుగూ కవు పరిస్తితిని ఆలో 
చించి వేయడం సత్యా_గహి విధి అని నమ్మిన 

గాంది, చెల్వే సమెెకు భారతీయుల తోడ్చాటును 

(సకటించలేరని అన్నాడు. 

భారతీయుల పె జరుగుతున్న 

(వపంచమంతటా నిరసనలు తెలియజేయడంతో 
(పభుత్వం లొంగిపోక తపి ప్పిందికౌదు. 1918 డిసెం 

బరులో భారత దేశ ,వెసాయి లార్డ్ హార్టింజ్ మద్రాసు 

సభలో, దక్షిణాఫ్రికా (ప్రభుత్వ “చర్యను తీ(వంగా 
విమర్శించాడు. స్మట్సు ఒక విచారణ కమిషన్ను 

నియమించడానికి అంగీకరించాడు. నిష్పాక్షిక 
సభ్యులతో ఆ కమిషన్ ఏర్పడాలని కోరిన భారతీ 
యుల కోర్కెను మాృాళతం స్మటు) అంగీకరించలేదు, 

ఈ కమిషన్ పోల్టాక్సును రద్దు చేయాలనీ 
న్యాయా స్ర్రరత్యా భారత వివాహిత “స్త్రీలకు గల 
హోదాను పృనరుద్ధరించాలనీ సలహా ఇచ్చింది. ఈ 
సలహాలను _పభుత్వం ఆమోదించింది. *టాన్స్వాల్ 
ఇండియన్ పాస్ లా”('ఊూన్సువాల్ లోకి భారతీయులు 
(పేవేశించరాద నే చట్టం) కూడా రద్దు చేయదిడింది. 
ఈ నిర్హ యాలు ప్రకటింపబడటానికి ముందే, ఇదివరలో 
ఒకసారి వాగ్డానభంగం చేసిన జనరల్ స్కట్సుతో 
తాత్కాలిక 'ఒడందిడికకు వచ్చారు. పోల్ టాక్సు, 
భారతీయ వినాహిత స్త్రీల హోదాకు సంబంధించిన 

విషయాలపై కమిషన్ నిర యం వచ్చేదాకా తానేమీ 

చేయలేననీ, సత్యా_గ్రహ ఫై రీలను మా మాత్రం విడుదల 
చేస్తాననీ స్మట్సు హామీ ఇచా ఎడు. దీనికి బదులుగా 
సత్యా గ్రహాన్ని గాంధీ విరమించా లన్నాడు. గాంధీ 
అందుకు అంగీకరించాడు. గాందీ అనుచరులు అనేక 
మంది స్కటు వాగ్గానంసట్ల సందేహోలు వెలిబుచ్చారు. 

అత్యా చారాలకు 

“అపనమ్మకం దిలహీనత, బలధీనక లన్నిటినీ 

బహిష్కరించాలనే భావం సత్యా(గ్రహంలో ఇమిడి 
వుంది. శతృపును నాశనం చేయడంగాక అతనిని తన 
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,వెపు తిప్పుకోగల్లడ మే (సత్యా(గహ భావం కౌబట్ట) 

అపనమైకానికి తావులేదు. " అని గాందీ వాదించాడు. 

గాంధీ తాత్కాలిక విజయం పొందాడు. దక్షిణా (ఫి 
కౌలో జాతివివక్ష ఈనాటికీ కొనసాగుతున్నా, అది 

వేరే విషయం. 1818 నాటి ఘటనలు_సాహాసం 

ఓపికతో కూడిన నాయకత్వం ఉన్నపుడు నొత్విక 

నిరోధక ఉద్యమానికి (Passive resistance) అవ 

కాశాలున్నట్లు రుజువు చేశాయి. గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో 

శ్వేత జాత్య హంకారులకు, _బిటిమ సాామాజ్యవాదు 

అకు వ్యతిరేకంగా భారతీయుల్ని ఆసియావాసుల్ని 

జాగ్భశం చేసిన పాతను శాఘించాల్సి వుంది. 

అబ్దుల్లా "సేఠ్ స్యవహోరాలలో కోర్టులో వాదించ 

డానికి 'బోరిస్టర్గా గాంధీ దక్షిణా(ఫికా వెళ్ళాడు. 

కోర్టులో కలపాగా తీసి వేయవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించిన 

బడ్డి. మాటలకు నిరసనగా కోర్టునుంచి బయటకు. 

వచ్చాడు. నేటాల్ రాజధాని మారిట్ట్ బర్గ్. అక్కడ 
3 రైల్వేసై సుషన్ వద్ద జాత్య హంకారుల ఆజ మేరకు, రైలు 

పెజాలో మొదటి తరగతిలో కూర్చున్న గారదీని 
మరో పెబెలోకి వెళ్ళమన్నారు. గాంధీ 
తిరస్కరించాడు. గాందీ సామాన్ల ను కింద పడవేసి, 
ఆయన్ని చేయిబట్టి కిందకు లాగిన “తర్వాత రెలు కదలి 
పోయింది. తన చేతిలో ఉన్న సంచి మినహా మిగతా 

సామానును గాందీ ముట్టుకోలేదు. శె రైల్వే అధికారులే 
జాగ్రత చేశారు, చలిలో ఓవర్కోట్ కూడా లేకుండా, 
రాత్రంతా సెషన్లో గడిపాడు. ఆ రాశ్రి గాంధీ ఒక 
నిశ్చయానిక్ వచ్చాడు. ఆ నిశ్చయాన్నే ఆత్మకథలో 

ఇలా వివరించాడు. 

“నా హక్కులకోసం పోరాడడమా ? లేక భారక 
దేశానికి తిరిగి వెళ్ళడమా 2 ..కార్యభారాన్ని నెరవేర్చ 
కుండా భారతదేశానికి తిరిగి వెళ్ళడం పిరికిత నమనిపించు 
కొంటుంది. వర్గవిభేదమనే ఘోరవ్యాధి ఇక్కడ 
(ప్రబలిపోయింది. లె నాకు సంభవించిన ఇక్కట్లు శకి 
వ్యాధికి చాహ్యచిహ్నం మాత్రమే. అవసర మెతే 
ఇలా౦టి ఇక్కట్ల ను ఎన్నిటినై నా భరించి, ఈ 

వ్యాధిని నిరూ శ్ర లించడానికి సాధ్యపడు తుందేమో 
ప్రయత్నం చేసి చూడాలి. జాతి విద్వేష నిర్మూల 
నకు, ఎంతవరకు అవసరమో, అంతవరకు వ్య క్రి 

గతంగా నాకు జరిగే అన్యాయాలను అరికట్టాలి. న 

జొరోల స్వాంతోం(్రో ఫ్ర 

ఇలాంటి కృత నిశ్చయంతో గాంది దక్షిణా(ఫికాలో 
పని చేశాడు. మారిట్ట్ బర్లు సంఘటన ఆయన కళ్ళు 
తెరచింది. దక్షిణా(ఫకాలో సామాన్య _పజలతో ఆయన 
తాదాత రం చెందాడు. సరళ జీవితం సాగించాడు. అవ 
మానాలు సహించాడు. దారి(ద్యాన్ని భరించాడు. తన 

అనుచరులలో నిర్భీతిని (ప్రబోధించాడు, దక్షిణా ఫికా 
సత్యా_గహంలో పాల్గొన్న వారిలో సామాన్య (పజ 
లెందరో ఉన్నారు. ఆ సత్యాగహ  వీరులలో కచ్చ 
లయ్య, అడజానయ్య 5 సొగప్పన్, నారాయణస్వామి, 

వశ్ళియమ్మలున్నారు. ఆ విధంగా మట్టిలోంచి 
మాణిక్య లను సృష్టించడానికి గాంధీ కారకుడయ్యాడు, 
అందుచేతనే, బో యర్ యుడ్డంలో గాంధీ పా[త ఏమైనా, 
క్షి ష్మమెన పోరాట సమ యాల్లో అందర్నీ విస్మయ 
వంత విధంగా, ఆయన రాజీ లకు, ఉద్యడ విరమణ 
లకు వారఠాత్ నిర్ణ యాలు తీసుకొన్నప్పటికీ, గాంధి 
"సేవాభావం, స్వాతం త్ర్యకాంక్ష, ఆక్క గౌరవం నిల 
బెట్టుకోవాల నే పట్టుదల, ఆయన్ని భారతీయుల దృష్టిలో 

ఊన్నత వ్య క్రి కిగా రూపొందించాయి. 

1915 జనవరిలో గాందీ భారతదేశానికి తిరిగివచ్చి 
నపుడు, బొంబాయిలో ఘనస్వాగతం లభించింది. 

గోఖ్లే సలహామేరకు, గాందీ దేశమంతా పర్యటిం 
చాడు. 'రెలులో మూడో తరగతిలో పర్య టిస్తానని 
గాంధీ అన్నప్పుడు గోల నవ్వాడు. ఐనా గాందీ 
అలాగే పర్యటించాడు. “గాందీ ఒక ఆ(శమం నెల 
కొలాఎలని నిశ్చ చుంచుకొన్నపుడు, అనేక చోట్ల 
నుంచి ఆహాానాలు వచ్చాయి. ఐనా తాను జని కంచినే 
గుజరాత్లో అహమ్మదాబాయలోని కొబాద్లో 1815 
మే నెలలో ఆ శమం స్రాపించాడు. దాన్ని తర్వాత 
రెండేళ్ళకు సబర్మతీనది వద్దకు మార్చాడు. ఈ ఆశ 
మంలో హరిజనులకు ఆశ్రయమిచ్చి, సనాతనుల 
ఆ(గహానికి గురి అయ్యాడు. ఆగమ జీవిత నియమా 
లలో సత్యం, అహింస, (బహ్మచర్యం, జిహ్వను 
అదుపులో పెట్టుకోవడం, దొంగతనం చేయకుండా 
ఉండటం, సంతం అనేది తేకపోవటం, మొద 

లె నవి. ఉన్నాయి స్వదేశీ, నిర్భీతికూడా ఈ నియమాల 
పర్యవసానంగా ఏర్పడ్డ వే. .ఆశమవాసులు వివిధ (ప్రాం 
తాల నుంచి వచ్చినా,సమష్టి జీవనం సాగించారు. ఈఆ|శ 

మానికి వివిధ వ్యకు కుల నుంచి అడగకుండానే నిధులు 
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వచ్చేవి, అంబాలాల్ సారాభాయ్ లాంటి మిలు 

యజమాని కూడా నిధిని ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఉన్నాడు. 
1815 జూన్ 8న (బ్రిటిష్ చక్రవ ర్తి రి జన్మిదిన సంద 

ర్భంగా టాగూర్కు నెట్ హుడ్ (Knighthood) 
బిరుదు, గాందికి కె జర్ ఇ_హింద్ బంగా రుమెడల్ను 

ఇచ్చారు. (జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాల తర్వాత 

వీటిని ఏరిద్దరూ పరిళ్యజించారు ౨ 

అప్పటికి గాంధీ ఇంకౌ రాజకీయ నాయకుడిగా పరి 

గణింపబడలేదు. దక్షిణాఫ్రికాలోని తన ఉద్యమాన్ని 

నెతికమూ, సామాజికమూ అనే ఆయన భావించుతూ 
వచ్చాడు. కాం(గెస్ మహాసభలలో ఆయన పాల్గొంటూ 

వున్నా, దక్షిణా(ఫికౌ భారతీయులకు మద్దతుగా తీర్మా 

నాలను (సవేశ పెట్టడం వరకే ఆయన పరీమిత మైఉండే 

వాడు. అన్ని రాజకీయ ధో రణులకు, పా ర్రీలకు కాం (గైస్ 

“అనధికార పార్ల మెంట్” అని ఆయన అఆభిపాయ 

పడేవాడు. 

1915లో బొంబాయి కాం(గస్ మహాసభలో 

విషయ నిర్ధారణ సభకు గాంది ఎన్నుకోబడలేదు. అధ్య 

కుడు, తన _సత్యేకాధికారాన్ని వినియోగించి గాంధీని 

సభ్యునిగా నామినేట్ చేశాడు. “ఇది ఆనాడు జరిగిన 

యొక విచిత్ర సంఘటనముూ అని పట్లాభిగారు 

రాళారు. ॥ 

ఒకప్పుడు తన శిష్యునిగా భావిస్తున్న గాంధీని, 

సర్వంటు ఆఫ్ ఇండియా సొ సెటీ సభ్యునిగా చేర్చు 

కోవాలని సూచించాడు గోఖ్లే, క సంఘం దృష్టిలో 

(బిటన్తో సంబంధం భారత దేశానికి మంచిచనీ, అందు 

కని దానినుండి విడివడరాదనీ భావించేది. ఆలాంటి 
సంఘానికి కూడా గాంధీ అభిిపాయాలు, వేషభాషలు 
విడ్డూరంగా కనిఏంచేవి. ఆధునిక నాగరికతను ఆయన 

నిరోసించేవాడు. పొర్ష మెంటులు దాస్యచిహ్నా లనేవాడు. 

సామాన్య జీవితం, ఆహార పానీయాల్లో ఆయన అవ 

లంబించే పద్దతి, తరుచుగా ఆయన నిరొ శ్రగమాటంగా 

ముక్కుకు సూటిగా మాట్లాడే సద్దతి._ఇవన్నీ బహుశా 

ఆనాటి రాజకీయ నాయకులకు రుబీంచేవి కావు. 

1916లో బెనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీ శంకు 

స్థాపన ఉత వ సమయంలో ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యా 

సమే ఇందుకు నిదర్శనం. వె వై (సాయి శంకుస్థాపన 

చేయాల్సివుంది. ఆ సభకు సంస్థానాధీశులు, విద్యాధి 

కులు, రాజకీయవేత్తలు చాలామంది వచా ఎరు. సంస్థా 
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నాదీశులు, రాజాలు అట్టహాసంగా ఆభరణాలతో తయా 

రయ్యారు. 

ఈ సంస్థానాధీశు లకు ఈ [కింది విధంగా చెప్పాలని, 

భావిస్తున్నానని గాంధీ అన్నాడు;“మీరీ నగలునాణ్యాల్ని 

ఊడదీసి, భారత దేశంలోని మీ సోదర[(పజల సంక్షే 

మం కోసం నిధిగా ఏర్పర్చాలి. ఆపాదమ స్తం ఆభ 

రణాలతో అలంకరించుకొని వే స్తేనే గాని మీ రాజ 

భ క్రిని, చక్రన ర్రికిగాని, లార్డ్హోర్టింజ్ (వై (సాయికి 
గాని చూపించినట్లు కాదని వారు భావించడం లేదని 

నేననుకుంటున్నాను. "అదే సభలో పోలీసు డిశెక్టీ 

వల నియాయకాన్ని కూడా గాంధీ త్మీవంగా గర్హి 0 

చాడు. ఆ సభకు అధ్య క్షత వహించిన అనీబి సెరిట్ 

అనేకసార్లు గాంధీని కూచోవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించవలసి 

వచ్చింది". 

అదే సంవత రం ఫిబ్రవరి 14న ఇచ్చిన ఉపన్యాస౦ 

కూడా ఆనాటి నాయకులకు చురకలాంటిదే. _ “(పజల 

తరపున మనం (పతినిధులం కొవాలనుకుంటున్నాం. 

కాని విఫలమవుతున్నాం. ఇంగ్లీషు ఉద్యోగస్లు లకీ, 

మనకీ తేడాబేదు. వారిదృష్షిలో ....వారి ఆశయాలు 

మనవి కౌవు. అందుచేత నే వారికీ మనకీ ఈ తేడా”. 

భారత (ప్రజల దారిద్యాన్ని గురించీ, స్వయంసముద్ది 

గురించీ గాందీ మాట్లాడాడు. “ఇదంతా బుద్ది మాలినదసీ 

(నాన్సెన్స్ అని కొట్టి వేయవచ్చు. కాని ఒక దయాళు 
వై న ముసల్యాన్ దాహంకోసం తపించే హిందువుకు 

మంచినీరు వోసానం పే, తాగకుండా గొం తులెండ బెట్టు 

కోడం నాన్సెన్స్, ముసల్మాన్ ఇంట్లో నీరు తాగడం 

కంచే, చావడం. మేలనే వేలాది హిందువులున్నారు. 

ఈ బుద్దిమాలిన (ప్రజలకే, తమ దేశంలో తయారు 
చేసిన దుస్తులు ధరించాలనీ, తన దేశంలో పండించిన 

పంట తినాలనీ వారీ మతం కోరుతున్నదనీ, వారిని 

ఒపిఎంచగలిగితే వారు ఏ పరాయి దుసులను ధరించరు. 

ఇతర ఏ ఆహార పదార్దాలను భుజించరు” అని గాంధీ 
అన్నాడు. 

ఇవన్నీ వింకగా తోచాయి. అసాధ్యమయినవి గా 

కనిషించాయి. పరస్పర విరుద్ధంగా కనిషంచాయి. అందు 

చేతనే ఆనాటి జవహర్లాల్ నెహూలాంటి యువ 

కులకు ఆయన “చాలా దూరపు మనిషిగా, మరో 

తరహా వ్య క్రిగా, రాజకీయాలకు దూరమైనవాడు “గా 
కని ఎంచాడు, న 
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ఐలే (టిటిమ (ప్రభుత్వానికి గాందీ పూ రిగా ఆనాడు కౌకపోయినా కొద సంవత్సరాలకే అర్హమయ్యాడు. య 1919లో (వకటించిన ఒక _పచురణలో గాందీన్సి 
గురించి ఇలా ఉంది; 

“అణచబడిన వారని ఆయన (గాంధీ) భావించిన 
ఒక వ్యకి లేక తరగతి తరఫున నిలబడి పోరాడ టానికి ఆయన సంసిద్దత, దేశ్నపజల మన్న నకు పాత్ర 
మెంది”. 

దక్షికాఫికా సక్యా_గహ అనుభవాన్ని పురస్క_ రించుకొని, భారత ేశంలో సొగించిన తొలి సత్యా (గహ ఘటన, స్వల్పవిషయం మీద జరిగంది. 
1915 జనవరిలో భారతచేళానికి తిరిగి వచ్చినప్పడు తన బంధువుల్ని చూడటానికి గాంధీ, రాజకోట, పోఠ్ బందర్ లక్ష వెళ్ళాడు. అక్కడ (ప్రజలు వీరంగం సుంకొల (కస్టమ్స్ వల్ల కలిగిన జాధలను ఆయనకు తెలియచేశారు. “మీరు జైలుకు వెళ్ళటానికి సిదమేనా?” అని గాంధీవారినడిగాడు. వాళ తమ సంసిదతచీ తెలియు జేశారు, పభుత్వాంతో ఉత్తర ప్రత్యు తరాలు జరిపి, సత్యాగ్రహం అవసరమెతే చేసానని చెప్పి, చివరకు వై (సాయితో మాట్లాడి సుంకాలను రదు చేయించాడు. 1017లో భారతీయ వలన చట్లానికి వ్యతిరేకంగా గౌందీ కావించిన ఆందోళన, దానికి (పజల తోడ్చాటు ఫలితంగా. ఆ చట్రం ఉపసంహారింపబడింది. 

అద ఆ ఆ ~ ఆగ 

తర్వాత గాంధీ సాగించిన పెద్ద ఉద్యమం చాంప రాన్ రైతాంగ సత్యాగ్రహం. 
నీలిమందుతోట యజమానులకు వ్యతిరేకంగా రె తౌంగం సాగించిన పోధాటం. బీహార్లోని వళి 
మో త్రర దిశగా ఉన్న జిల్లా చాంపరాన్. 19వ శతాబ్దం (నారంభంలో యూరోపియన్ తోట యజమానులు, జమీందార్ల భూములను, ఇతర భూములను కళ్ళకు తీసుకొని నీలిమందు పండించేవారు. రుణాలతో సత మతమవుతున్న బెట్టియా మహారాజానుంచి ఎక్కవ 
భూముల్ని కౌలుకు తీసుకున్నారు. రైతుల భూముల్ని కూడా తీసుకొన్నారు. కలు భూములలో నేగాక, (పక్క. 
నున్న ర కులు కూడా తమ భూములలో కొంత భాగాన్ని నీలిమందు పండించే ఏర్పాటు చేయించారు. పరిపాలించేది తమవాశ్ళే గనుక శ పద్ధతిని నిర్బం 

'ఉ తరవీహోార్తో 

ఖారత స్నాంతోం [లో 

ధంగా ఆ తర్వాత కొనసాగించారు. ఈ నీలివుందు 
పండించే పద్దతికి “తీన్కీ తియా”లేక మూడు “కొటాల' 
పద్దతి అనేవారు. 20 వంతుల వీగా భూమిలో మూడు 
(కొన్ని చోట్ల ఐదు) వంతుల భూమి నిర్బంధంగా 
నీలిమందు పండించాలి. 

1550. (! సంవత్సరాలలో బెంగాలో చెతులు 
ఇలాంటి నిర్బంధ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి 
నీలిమందు తోట యజమానులసె విజయం సాదిం చారు. కాని బీహార్లో మాత్రం ఆ నిర్భంధం తప్ప 
లేదు. రె తులకు నష్షంవచ్చినా నీలిమందు పండించా ల్సిందే. ఇదీగాక కృతిమ రంగులను కని పెట్టడంతో 
నీలిమందు వ్యాపారం త్గ్గి పోయింది. తోట యజమాను 
లకుకూడా నష్టంరావడం మొదలైంది. ఆ నష్టాన్ని 
రెతులపె రుదడానికీ తోట యజమానులు ఒక 
పన్నాగం పనారు. రైతులు నీలిమందు పంట మాని 
వేయవచ్చు. కాని శాశ్వత కౌలుకు తీసుకున్న భూము 
లలో, భూఖామందులకు గాక, దళారీలుగా వున్న తోట 
యజమానులకు ఎక్కు_వ శిసు చెలి ంచాలి. ఇందుకు 

అణాల (ag) వారు బలవంతంగా రె తులచే ఒడంబడిక ప్మతాల పై రా 
సంతకొలు చేయించికొన్నారు. శాశ్వత కౌలు వంర్డిం 
చని (గామాలకు సెతం నీలిమందు పండించే షరతులు Qa వర్ధించకపోయినా ' 12 లక్షల రూపాయలను బుకా 
యించి వసూలు చేశారు. రైతులకు కోరులకెక్కే.. 
సాహాసంలేదు. ఎగా అధికారులంతా తోటయజమానుల కొమ్ముకా సేవారే. హిందువులైన రైతులను ము గ్రీ 
కొనాలలో బంధించడం, పశువుల్ని బందిలిదొడ్తలో 
పెట్రించడం, ఇండ్లను దోయడం, సాంఘిక బహి 
ష్కారం, అంటరానివాళ్ళగా పరిగణింపబడు తున్న వారిని గుమ్మా లవద్ద . కూర్చోబెట్టడం మొదలై నవి 
చేసేవారు. ఇంతేగాక సివిల్ (క్రిమినల్ అధికారాలన్నీ 
తోట యజమానులే చెలాయించేవారు. వాళ్ళు ర తులపె 
విధించే పన్నులు విచిత్రంగా వుండేవి. యాభై రకోల 
పన్నులను వీళ్ళు వసూలుచే సేవాళ్ళు. పెళ్ళికి పన్ను, 
పొయ్యికి పన్ను, గానుగకు పన్ను, తెల్ల దోరగా రీకి 
జబ్బుచేసి కొండమిద కాపురం పెటుకొంపే, దానికీ ౨ తులమీదే పన్ను, అలాగే ఆయని గురంకొన్నా, ఎనుగు కొన్నా, కారుకొన్నా, రైతే పన్నుచెల్లి ౦చాలి. 

ఈ పరిస్థితులను లక్నో కౌం(గెస్లో గాంధికి కొందరు వివరించారు. గాంధీ వారి కష్టనివారణకు 



సం/్రగౌము భరి (తో 

ఉద్యమించాడు. ఆ రోజులో అహరేద్స్ రూల్ర్ి 
ఉద్యమం తీ(వంగావుంది. తోట, యజమానుల 
సంకెళ్ళనుంచి చాంపరాన్ ౩ తుల్ని విడిపించడం 
నిజంగా “హోము రూలొను ఏర్పోరుస్తుందని, గాందీ 
అన్నాడు. 1917 ఏ(పిల్లో చాంపరాన్ జిల్లా ముఖ్య 
పట్రణమైన మోతీవోరీకి గాంధీ వెళ్ళాడు. “అక్కడ 
నుంచి మరో (గామం వెళుతుండగా, జిల్లా విడిచి పెట్టి 
వెళ్ళిపోవా అని అధికారులు నోటీసు జారీచేశారు. కాని 
ఆ ఉత్తర్వులను ఉల్ప ంఘించి, మేజి సట్ ముందు, 
ముద్దాయిగా నిలబడి, తాను నేరంచేపీనమాట నిజమే 
నంటూ పెద్ద వాజ్యూలం ఇచ్చాడు. ఇలా కోర్టులలో 
పెద ద్ద వాజూగ్రలాలు ఇవ్యుడం ఆరోజుల్లో చాలా కొ త. 
ప్రభుత్వం చివరకు ఆయనపె కేసు ఉస సంహరించు 
కుంది. గాందీ 20 వేలమంది రక్ తుల వాజూ్యలాలను 
తీసుకొన్నాడు. వీటి ఆధారంగా ఒక విజ్ఞాపన పతం 
తయారు చేశాడు. చివరకు _పేభుత్యం విచారణ 
సంఘాన్ని నియమించింది. అందులో రైతులు, తోట 
యజమానులు, (పభుత్వ (వతినిధులు, రై తు (పతి 
నిధులు వున్నారు. రై తు (పతినిధిగా గాందీ పన్నాడు. 
ఈ విచారణ సంభ సూచనలమేరకు, క్రెళ్ళు రెట్లు 
తగ్గించడానికీ, CE తులనుంచి ట్ట వసూలు 
చేపీన సొమ్ములో కొంత వా చేయడానికీ _ 
విచారణసంఘం తమ నివేదికలో సిఫార్సు ఆం ఆ 
ని వేదిక సిఫార్సులను ఒక చట్లంగా (ప్రభుతం రూపొం 
దించింది. నిర్బంధంగా నీలిమందు సండించవలసిన 
పద్దతి నిర్మూలించబడింది. 

ఈ ఉద్యమంలో మజహార్ ఉల్ హాక్, (టిజక్శోర్ 
వసాద్, రాజేం(ద(పసాద్, జె. వి. కృపలానీ, 
మహదేవ్ దేశాయ్ లాంటి గట్టి కార్యక రలు గాంధీకి 
అండగాని లి చారు. ఆ తర్వాత పీరు క కౌం(గస్ 
నాయకులుగా రూపొందారు. 

19071909 నాటినుంచి రెతులు తోట యజ 
మానులపె అనేక సోరాటాలు సొగించారు. అవి 
పూ రిగా అహింసాయుతంగా సాగలేదు. గాందీ తమ 
పక్షాన దృఢంగా నిల బడతాడనే విశ్వాసం కలగగానే, 
ఆయన వెంట ర తులు నిలబడ్డారు. భారత దేశంలో 
19817 తలతో వున్న పరిస్థితులలో 

అన్నట్లు, ఈ ఉద్యమాన్ని కేవలం బలపయోగంతో 
(బిట్ష్ అధికారులు అణచి వేయలేక పోయారు. వంద 
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సంవత్సరాలుగా నికృష్ట దారి(ద్యాన్ని, తోట యజ 
మానుల దోపిడి దౌర్దన్యాలను ఎవరూ నిర్మూలించలేక 
పోయారు. కాని ఈ ఆందోళనతో చాంపరాన్ రై తులకు 
విజయం లభించింది. చాంపరాన్ సత్యా గహాంకో 
గాందీ క్రీ రి మరింత పి విసృత మెంది. 

చాంపరాన్ సత్యాగ్రహం తర్వాత చెప్పుకోతగింది 
భేడా సత్యాగహం. గుజరాత్ లోని కైరా జిల్లాలో 
1818 లో పంటలు సండక క్షామ పరిస్థితులు “ఏర్ప 
డ్డాయిం ఐనా భూమి శిస్తుల్ని పూ రగా వసూలు చేయా 
లని రెవిన్యూ అధికారులు పట్టుబట్టారు. పంట నాలుగవ 
వంతుకు తక్కువ పండింది కాబటి శిస్తు ముజఠాొ 
ఇప్పించాలని రై తుల వాదన. తక్కువకాదు, ఎక్కువే 
పండిందని అధికారుల మొండిప టు. శాసన సభ్యులు 
రైతుల పక్షాన విజ్ఞ స్తు పంపారు. ఇతర విధాల 
చేసిన విజ్ఞాపనలు కూడా ఫలించలేదు. సత్యాగ్రహం 
చేయవలసిందిగా రె తులకు గాంధీ సలహా ఇచ్చాడు. 

వారు శిస్తు చెల్లించడానికి నిరొకరించారు. దానివల్ల కలిగే 
ఫలితాలన్నిటిక్ సంసిద్ధమయ్యారు. భూముల్ని విడిచి 
పెట్రడానికి కూడా సిద్దమయ్యారు. పేదరెతులకు శిస్తు 

ముజరా ఇస్తే, తాము పన్నులు చెల్లి సామని కూడా 
ధనికరై తులు "తెలిపారు. ఈ సత్యాగ్రహ ౩ సందర్భంగా 
(పజలలో అద్భుత చై చైతన్యం కలిగింది. మొట్టమొదటి 
సారిగా _పభుత్వ పన్నుల విధానాన్నే పళ్నంచగల 
హక్కు. తమకున్నదని తెలుసుకొన్నారు. అధికారులు 
(సజాపేవకులేగాని తమపై పెత్తందార్లు కాదనికూడా 
వారికి తెలిసివచ్చింది. క్క సత్యా గహంలోనే ఇందు 
లాల్ యాజ్జిక్ , గాంధీ ముఖ్య అనుచరుడు అయ్యాడు. 
నిర్బంధ వీధానం, జ ప్త్రల బెదరింపులు పనిచేయలేదు. 
చివరకు (పభుత్వం "లొంగిరాక తప్పలేదు. వల్లభ్ 
భాయిస"టేల్ అప్పుడు అహమ్మదాబాద్లో బారి 
షరుగా ఉండేవాడు. ఖేడా సత్యాగ్రహ విజయంతో 
ఆకర్షితుడై, గాంధీకి సన్నిహితుడయ్యాడు. 
గాందీ ముఖ్య అనుచరుడుగా మారాడు. ఈ సత్యా 
(గహ సందర్భంలోనే శాసనోల్లంఘన ఘటనలు కాన 
వచ్చాయి. న్యాయవిరుద్ధంగా ఒక పొలాన్ని జప 
చేయగా, ఆ పొలంలోని ఊల్రి మడిని తీసి వేయవలసీం 
దిగా తన అనుచరులకు గాందీ ఆదేశించాడు. మోహన్ 
లాల్ పాండ్యా ఆధ్వర్యాన రైతులు ఆ పనిచేయగా 
(పభుత్వం వారికి చిన్న ఖై దు శిక్షలు విధించింది. ఈ 
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దెబ్బతో (ప్రజలకు జైలు భయం పోయింది. వీరంతా 
విడుదల కాగానే (ప్రజలు ఉత్సాహంగా వీరిని ఊరేగిం 
చారు. 

ఖేడా సత్యాగ్రహం రై తులకు సంపూర్ణ విజయం 
కౌనిమాట నిజమే. రాజీ చేసుకున్నట్లు కనపడకూడ 
దని (పభుత్వం తలచింది. శిస్తు ముజరా కొద్దిమంది 
రైతులకే కలిగింది. ఐనప్పటికీ ఈ సత్యాగ్రహ. 
(పజల రాజకీయ చె తన్యాన్ని సపెంపొందించింది. 
ఖేడా ఉద్యమం మూలంగా _గుజరాక్లో సత్యాగ్రహం 
వేరు నాటుకొన్నదని, గాందీ ఆత్మకథలో పేర్కొ 
న్నాడు. 

అవామ్మదాబాద్ మిల్లు కార్మికుల 
సమ్మె. 

1918 ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలలో అహమ్మదా 
జబాదులో జొళి కార్మికులు సమ్మె చేశారు. కార్మికుల 
కిచ్చే దినసరి బోనస్ విషయమె వివాదం ఏర్చుడింది. 
1916 నుంచి కౌరిశ్రకుల మధ్య విద్యా (ప్రచారం 
చేస్తున్న శ్రీమతి అనసూయా వెన్సారాభాయి ఈ వివా దంలో గాంధీ సలహాను కోరింది. మధ్యవర్తిత్వ సరి 
ష్కారానికి కౌర్మికులను గాంధీ ఒప్పించాడు. గాంది, 
వల్లభ్ భాయిప పేలు మధ్యవర్తులు మధ్యవర్తిత్వ సమా 
చారం అందని కొర్కికులు కొందరు సమ్మెకు దిగారు. 
గాందీ విచారం (ప్రకటించి, కౌర్మికులు యిందుకు పరి 
హోరం యివ్వాలని కోరాడు. మధ్యవర్తులు యింకొ 
పనిచేయడం (పారంభించకముందే, మిల్లు కార్మికులు 
లాకొట్ _పకటించారు. 16 రోజుల తర్వాత ముల్లులు 
తెరిచారు. అప్పుడు కార్మికులు శ్0 శాతం వేతనాలు 
పెంచాలని సమ్మె చేశారు. గాంది మిల్లు యజమానుల 
లాభాలు, (ప్రజల జీవిత వ్యయం, మిల్లు ఉత్ప త్రి 
ఖర్చుల పెరుగుదల మొద నవన్నీ లెక్క_కటి క్రిక్ శాతం పెరుగుదలకు కార్మికులను ఒప్పింూడు. 
“న్యాయంగా కౌర్మికులకు కనీస వ్యయానికి కావల సిన సొమ్ము మాత్రమే, వాల్లు యజమానుల నుంచి 
జీతంగా తీసుకోవాలని” కౌర్కికులలో (పచారం చేయ 
బడింది. ఈ విషయాన్ని కౌం|గెస్ చరి|తకారుడు 
డాక్త ర్ పట్టాభిగారే స్వయంగా ఉదహరించారు. ఐన 
ప్పటిక్తీ మీలు యజమానులు మొండిగా వేతనాలు పెంచేందుకు నిరాకరించారు. 29 శాతంకనా ఎ పెంచబో 
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మన్నారు. ఫి(|బవరి 22 వ తేదిన కార్మికుల్ని మిల్లు 
యజమానులు వెళ్ళగొట్లారు. కార్మికులకు సమ్మె 
తప్ప గత్యంతరంలేచు. గాంధీ కూడా వారి పక్షాన 
నిలజడక తప్పలేదు. ఆ సమ్మె నడువుటకు గాందీ 
కొన్ని షరతులు పెట్టాడు, ఆ షరతులు ఇవి ; 

“ఎన్నడూ హింసకు దిగరామ. సమె్మ భగ్నం 
చేసే దొంగ కూలీలపె చేయి చేసుకోకూడదు. చ్చ 
మెత్తుకోరాదు. సమ్మె ఎఎత కాలం సాగినా గట్టిగా 
నిలబడాలి. సమె కాలంలో గౌరవప్రదమైన ఎ యితర 
పద్దతి ద్వారానై నా తిండి సంపాదించుకో వాలి.” 

కార్మికులు యీ షరతులను అంగీకరించారు. 
తమ షరతులంగికరించేంత వరకు, బేడా మధ్యవర్రి 
త్వానికి యజమానులు అంగీకరించే వరకు వనికి వెళ్ళ 
టోమని కార్మికులు శపథం చేశారు. “ప్రమాణాన్ని 
నిలబెటండి”" అని వీధులవెంట నినాదాలు చేశారు. 
అనేక చిన్నా పెద్ద సభలు జరిగాయి. కారి శ్రాకులకు 
అర్ధమయ్యే వాడుక భాషలో గాంది రాసిన కరబ (తా 
లను కౌర్యక ర్రలు పంచారు. 

గాంధి సూచించిన మారంలో సమ్మెను భగ్నం 
చేసే దొంగకూలీలను అరికకేఎదుకు మారం లేకపో 
యింది. (పజలనుంచ్చి సమ్మె నిధిని కూడా పోగుచేయ 
లేదు. వలబొభాయిపశేల్ మొదలె నవారి సహాయంతో 
సబర తీ ఆ[శమ భవన నిర్మాణానికి కొందరు కార్మి కుళ్ని తరలించినా, ఈ సమస్య అంతటితో పరిష్టారం 
కాలేదు. లూయోఫిషర్ అనాటి పరిసి తుల్ని ఇలా తన 
(గంథంలో వివరించాడు : 

“సమ్మె చాలరోజులుగా కొనసాగుతూ వుంది. 
సభలకు కార్మికులు హాజరవడం తగ్గింది. (పతిరోజూ 
(ప్రతిజ్ఞను పునశ్చరణ చేయవలసిందిగా, గాంది కారి 
కుల్ని అడిగినపుడు, వారి జవాబులో దృఢత్వం 
అంతగా కన్పించలేదు. కొన్ని మిల్లులలో దొంగ 
కూలీలు పనిచేస్తున్నారు. గాందీ హింస (పజ్వ్యరిల్లు 
తుందని భయపడ్డాడు. (సతిజ్రలు నిలవడంలేదనీ, 
కౌరికులు మిల్లులక్ వెళ్ళిపోతారనీ గాందీ భయ 
పడ్డాడు. ౫ 

15 రోజులదాకా కౌర్మికులు ఎలాగో సమె్మ కొన 
నొగించారు. వసులు పడివుండటం కషమెపోయింది. 
ఈః విషయాన్ని గాంధికి తెలియజేశారు. ఇంతకన్నా 
తీ(వరూవంలో సమ్మె కొనసాగించాలి వుంటుందని 

i 



సం/గౌమ చరి (ఆ 

కార్మికులు ఆలోచించసాగారు. కార్మికులు తమ 
(ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకొనేంతవరకు. తాను భోజనం 
చేయననీ, ఎలాంటి వాహనం ఉపయోగించననీ గాందీ 
_పకటించాడు. దీని అర్థం ఆమరణ నిరాహోరదిక్షయె. 
నైతిక ఉద్దేశంతోనే ఈ “నిరాహారదీక్ష సాగిస్తున్నానని 
గాంది అస్నాడు. గాందీ ఇదివరలో గిరాహోరప్రతాలు 
చేసినమాట నిజమే. కాని భారత దేశం (పజల 
ఆశయం కోసం సాగించిన మొదటి a (వతం 
ఇ దే. 

ఇది మిల్లు యజమానులపై ఒ త్రిడి తేవడం అని 
కొందరు విమర్శించారు. తమకి ఇషు లేకుండా మిల్లు 
యజమానులు లొంగిపోతే ఈ విమర్శ కొంత సబబే 
నని గాంధీ అన్నాడు. కౌరికులు గాందీని ఉపవాసం 

మూననలసిండిగా కోరాము. దేశంలోని వివిధ (ప్రాంతాల 
నుంచి నాయకులు మల్లు యజమానులకు గాందీ 
గురించి, తమ ఆందోళన్ వ్య క్తంచేస్తూ 'ఇెలిగ్రాము 
లిచ్చారు “భారతదేశం కొరకు లొంగి పోయి, గాందీ 
(ణాలు రక్షించండి” అని అనీబిసెంట్ తంతి 
నిచ్చింది. మూడురోజుల ఉపవాస అనంతరం ములు 

యజమానులు వినాదాన్ని మధ్యన ర పరిష్కారానీకీ 
అంగీకరించారు. మధ్యవ ర్తి సా కీర్ వంతులు 
బోనస్ యివ్వాలని తీర్చు యిచా ఎడు. 

ఈ ఎజయం కూడా గాంది ఆశించిన నె తిక 
పమాణాలను అందుకోలేదని, ఆయన ఆ తర్వాత 
వెలిబుచ్చిన అభి పాయాల్నిబట్లి తేలుతుంది. 

ఖు 

“కార్మికులు తమ యజమానుల హృదయాలను 
తమవైపు తిప్పుకోలేకపోయారు. వారు అహింసా 
యుతంగా ఉన్నమాట నిజమే. వారు అలా ఉండటం 

నిజంగా మెచ్చదగిందే.” 

కార్మికుల న్యాయబద్ధమైన పోరాటాన్ని నె సాగించు 
టలో గాంధీ అవలంబించిన పద్దతి, తక్షణం (ప్రజలకు 
సచ్చుతుందనీ, సమరశీల చర్యలకు కౌర్కికులు 
దిగకుండా ఆపుతుందసీ మిల్లు సజమానులు అర్థం 
చేసుకొన్నారు. కౌర్కికుల ఓర్చుకు ఒక హద్దు ఉంటుం 
దనీ, ఆ హద్దు దాటిపోయే [ప్రమాదం ఉందనీ (గహిం 
చిన గాంధీ నిరాహార _వతానీకి ఉప(కమించాడు, ఒక 
సామాజిక సంఘర్ష్న ణ ఉత్పన్న మైనప్పుడు, ఆయా 
వర్గాల (ప్రవర్తన వేమిటో గాందీ తెలుసుకోగల్ని నా, 
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బాధితులై న కార్మికులే మరింత అహింసాయుతంగా 
పవ ర్తి ర్రించాలని గాందీ భావన. అదే తన ఉపన్యాసాల్లో 
వ్యక్త a పరచాడు. 

గాందీ అనుసరించిన పద్రళులే మైనా ఆయన అవలం 

వించిన సత్యా(గహ పద్దతులు - (_గామీణ, పట్టణ 
కౌర్కిక, వీద (పజలతో కూడ ఆయన్ను సన్నిహి తుజ 

చేశాయి. చాంపరాన్ సత్యా(గహం గురించి గాందీ 
ఇలా అన్నాడు 

“నేను చేసింది సామాన్య మైన విషయం. నా స్వంత 

దేశంలో (బిటిషువాళ్ళు "నన్న శాసించలేరని నేను 

పకటించాను.” 

భారతీయులు తమ కౌళ్ళపె పె తాము నిలబడి స్వేచ్చా 

స్వాతంత్ర్యాలు పొందాలనే చైతన్యం రగల్చడంలో 
ఈ సళ్యా_గహ "లు జయ(పదమయ్యాయి. ఇంతవరకూ 
కాం|గెస్ నాయకులు [ప్రజల కషాల గురించి విషయ 

"సేకరణ చేశారు. వాటి నివారణకై. బిటిషు అధికారుల 
ముందు తిరుగులేని వాదనా పటిమ (పదర్శించారు, 
ఐనా కౌం(గెస్, పట్టణా ల్లోని (కింది మధ్య సత రగతి, 
మధ్యతరగతి, మేధావులకు మాత్రమే సరిమిళ మెంది. 
గాంధీ రొకతో జాతీయోద్యమంలో (ప్రజలు “పాలు 
పంచుకోవడం _హారంభ మైంది. గాంధీ (గామీణ 

(సపజలతో వేషభాషల్లో తాదాత్మ్యం చెందాడు, వారి 

జీవన సరిళిని తానూ అవలంబించాడు. వారికి అర్హ 

మయే భాషలో మాట్లాగాడుం హిందూ ముస్ది0 ఐక్యత, 

అస్పృశ్యతా నివారణ" మహిళల సాంఘిక షి స్టితి ఉద్దరణ 
కోసం పాటుపడ్రిశే తప్ప దేశానికి విము క్ లేదని 

భావించాడు. .తాను కలలు గనే భావి భారతదేశం 
గురించి గాందీ ఇలా వర్ణించాడు | 

“అందరికన్నా అతి వీదవాళ్ళు సైతం ఈ దేశం 
తమ దేశమని భావించాలి. ఆ ఆ దేళ నిర్మాణంలో వాళ్ళ 
వాణీ కూడా వినపడాలి. పె తరగతి కింది తరగతి 
(పజలు అనే భేనం ఉండరామే. అన్ని కులాల మతాల 
వారు పరిపూర్ణ సామరస్యంతో “జీవించాలి, న్న 
ఉండే భారతచదేశంకోసం నేను కృషి చస్తాను... 
అలాంటి భారత దేశంలో అస్పృళ్యతకు తావు "లేదు... 
పురుషులకుండే హక్కుల్ని స్త్రీలు కూడా అనుభ 
విస్తారు....ఇదీ నేను కలలు గనే భారతదేశం.” 

ఇలాంటి లక్ష్యాలతో రాజకీయ రంగంతో (ప్రవేశించి, 
పంజాబు దురంతాలకు చలించీ, ఖిలాఫత్ ఉద్యమ 
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సందర్భంగా ముస్టిం (పజలతో సంఘీభావం నెరపీ, 
టిటిము (ప్రభుత్వం పేకీటించిన మాంచేగ్ _ చలము 
ఫర్డ్ సంస్కరణలను అమలు పరచాలనే సావురన 
ధోరణిని (ప్రదర్శించిన గాంధీయే తుదకు సహాయ 
నిరాకరణేద్యమాన్ని (పారంభించవలసి వచ్చిన 
సంఘటనలు, పరిసితులు ఏమిటో తెలుసుకొందాం : 

1905 లో రష్యా పె జపాను విజయం సాధించి నపుడు, (ప్రాచ్య దేశీయులు విదేశీయుల పె విజయం 
సాధించగలర నే విశ్వాసం భారతీయుల్లో కల్గింది. 
అలాగే 1917 లో లెనిన్ నాయకత్వాన రష్యాలో 
జార్ చ్మక్రవర్తి నిరంకుశ పాలనను తుదముట్టించడం., 
మరో రకంగా భారతీయులకు ఉ తేజాన్ని కల్లి చింది. 
రష్యాలోని అన్ని జాతుల వారికీ స్వయంని ధ్ర 
యాధికారమూ శార్ సా_మాజ్యాంతర్షత భాగంలొని 
దేశాలపై అధికారాన్ని. సోవియట్  యూనసీయన్ 
వదలుకోడమూ వీరికి ఉత్సాహాన్ని ఇనుమడింప 
చేసింది, ఇందుకు భిన్నంగా యుద్ధానంతరం పాశ్చాత్య 
దేశాలు, తాము మొదట చేసిన వాగ్గానాలను కాలదన్ని 
వాటిని నీటిమాటగా చేశాయి. 3 

(పపంచ పరిస్టితులను గమనిస్తున్న (వబిటిష్ 
(పభుత్వం ఒక చేతో. సంస్కరణలు, మరోచేతో 
సంఆళ్ళు పుచ్చుకొని జాతయోద్యమాన్ని దెబ్బగొట్ర 
జూచింది. 

1817 మేలో వెసాయి చెలమ్చుఫర్, భారత 
దేశంపట్ల బిటిష్ విధానం మాద్చుకోవలసిన ఆవశ్య 
కత అత్యవసరంగా ఉందని తెలియచేశాడు. అదే 
సంవత్సరం ఆగస్టు 20 న భారత దేశంలో బాధ్యతా 
యుత (ప్రభుత్వానికి గల భూమికను సన్నద్ధం 
చేయడానికిగాను భారత దేశంవట్ల (బిటిష్ (ప్రభుత్వ 
ఏధానాన్ని గురించి ఒక రిపోర్రును మాంపేగ్ (సెక 
బరీ ఆఫ్ సేట్ ఫర్ ఇండియా ఆగస్టు 20 న ప్రకటిం 
చాడు. ఈ (ప్రకటనకు అనుగుణంగా మాంచేగ్ 
చెలమ్ముఫర్డ్ లు తయారు చేసిన నివేదికను 181 
జూలైలో (ప్రకటించారు. ఇందులోని అంశాలు ఆ 
తర్వాత 1919 లో ఆమోదించబడిన ఇండియా 
చట్రంలో ఇమడ్చబడ్డాయి. వీటినే మాం ్పేగ్ 
చెలమ ఫర్డ్ సంస్కరణలు అంటారు. వీటి 
మూలంగా భారతీయులకు ఇదివరకటి కన్నా 
ఎక్కువ బాధ్యతలను, ఎక్కువ 'స్వేచ్చనూ ఇచ్చా 

ఖం త్రో స్నాంతోం (తి 

మని (పీటిమవాళ్ళ వాదన. కాని ఇదెవరినీ సంతృ్భ ప్పి 
పరచలేదు. ఈ సంస్కరణలు “ఇంగ్లండు ఇవ్యదగి 
నంత గొరవ పదంగాను, ఇండియా పుచ్చుకు నేటంత 
గె రవ్యపదంగానూ లేవు” అని అనీవి సెంట్ అన్నది. 
1918 ఆగస్టులో బొంబాయిలో జరిగిన కౌం(గెస్ 
సత్యెక సమావేశం ఈ సంస్కరణలు “పూ రగా 
ఆమోదకరమైనవి కౌవు” అని తీర్మానించింది. తిలక్ 
కూడా “ఇది పూర్తిగా ఆమాదయోగ్యం కొాసిది” 
అన్నాడు. ఈ సంస్కరణలనే (బిటిష్ (పభుత్వం 
“ద్వంద్వ. పరిపాలన” అన్నారు. పరిపాలనా నిర్వహ 
అలో భారతీయులకు (బిటిష్వాలరికి అధికారం వుంటుం 
దని అన్నది, నిజానికి ఇది (బిటిష్ వాళ్ళ ఏక పరి 
పాలనేకాని, దహంద్వపాలనకాదని భారతీయులు ఎకువ 
మంది ' అభిపాయ పడ్డారు. గాండీ మొదట ఈ 
సంస్క-రణలసబ్ల అనుకూలంగా వున్నా రౌలట్ 
బిల్లులు చట్టమవడంతో గాంధీ ఓర్పు నశించింది. రోలట్ చట్టాన్ని “మార్చనన్నా మారుసాను, లేదా 
హతమార్చనన్నా హతమారుసాను” అనీ గాంది 
అన్నాడు. ఈసారి ఇది పరిమిత లక్ష్యంతో సాగిన 
స్థానిక ఉద్యమం కాదు. “క సైతాను (ప్రభుత్వంతో 
ఏ రూపంలో” ని, ఏ పద్ధతిలోగాని సహకరించినా అది 
పాపమే” అన్నాడు గాంధీ, స్వాతంత్ర్య ఉద్య హానికి 
ముస్తిం(ప్రజలు ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అవసర 
మనీ, హిందూ ముస్తిం ఐక్యత లేనిదే ఆ ఉద్య మం 
పటిషం కాదనీ భావించిన గాంది, ఇదివరకే ఖిలాఫత్ 
ఉద్యమంతో సన్నిపాత సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. 
1818 నవంబరులో ఢిలీలో జరగిన ఖిలాఫత్ 
కౌంటగెసుకు గాంధీ హాజరయ్యాడు. ఆ మహాసభ 
లోనే “సహాయ నిరాకరణం” గురించి (పసంగించాడు 

“టిటిష్ వాళ్ళు (మనదేశానికి) ఎగుమతి చేస్తున్న 
వస్తువుల్ని బహిష్కరించికే చాలదు. (బిటీష్ స్తూళ్ళను 
(బిటిషు కోర్టులను, (బీటిషు పదవులను, (బిటిమ 
వాళ్ళిచ్చిన బిరుదులను, బహిష్కారించాలి, సహాయ 
నిరాకరణ౦ చేయాలి.” 

“ఈ సహాయ నిరాకరణ” ఉద్యమాన్నే “అసహో 
యాద్యమ” మనికూడా పిలిచేవారు. “నాన్కోప రేషన్ 
మూవ్ మెంటు”. కూడా తెలుగు 'పదంలా వ్యాపి 
చెందింది. 



నసీం (గాదు బోకి [లో 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్య మం గురించి, తుది 
నిర్ణయం జరిగేలోగా కొన్ని పరిణామాలు జరిగాయి. 
(బటిషు పభుత్వం మాంపేగ్ _ చెలమ్స్ ఫర్ 
సంస్కరణలను (ప్రవేశ పెటింది. ఈ సంప్కరణటి 
అసంతృ ప్రి కరంగా వున్నా, అమలు జరపాలని 
గాంధీ అన్నాడు. అమృత్ నర్ కౌం(గెస్ మహాసభలో 
దినిపె తీవ చర్చలు జరిగాయి. సహాయ నిరాకరణ 
ఉద్యమం గురించి నవంబరులో (స్తావించిన గాంది, 
డిసెంబరులో శ సంస్కరణలను అమలుపరచి, 
(బీట్ష్ (ప్రభుత్వంతో సహకరించడానికి సిద్దమయ్యాడు. 
1921 ఫిబ్రవరి 9 నాటికి ఈ సంస్కరణలు భారత 
దేశ నూతన రాజ్యాంగంగా చట్టం చేయబడింది. 

అమృత్ సర్ కాంగెస్ జరిగిన మూడు నెలలోనే 
గాంధీ తన అభిప్రాయాల్ని మార్చుకొనేటట్లు “దేశ 
సరిస్టితులు ఒ తిడి చేశాయి. అమృత్ సర్ కాం(గెస్ 
కోరినటు రౌలట్ చటం ఉపసంహరింపబడలేదు. 
పంజాబు దురంతాలకు కోరకుడె న కిరాతక హంతకుడు 
డయ్యర్ను శిక్షించక పోగా, అతనికి (బిటన్లో నిధి 
సమర్పణ జరిగింది. 1920 ఎ_పెల్లో హోం రూల్ 
లీగ్కు అధ్యక్షుడి న గాంధీ, ఆ లీగ్ నభా స్యూతాన్ని 
మార్పించాడు. దానికి “స్వరాజ్య సభ” అని పేరు 
పెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా కాం[గెస్ చరితలో 
డాక్టరు పట్టాభి సీతారామయ్యగారి వాక్యాలను ఉదహ 
రించడం అవసరం. 

“అసలు నిజమేమిటనగా, కలకతా (ప్రత్యేక కాం(గె 
సులో అసహాయోద్యమ తీర్మాన మంగికరింపబడునో, 
లేదో అని సందిగ సితిలో నున్న సమయమున గాంధి 
హోమ్ రూల్ సభ్యులందరినీ ఒకచోట చేర్చి హోమ్ 
రూలు సభా సూూతమును మార్చించి, దానికోస్వరాజ్య 
సభ” అని నామకరణ మొనర్చెను” 

దుతే కలకత్తా (పత్యేక కౌం|గెస్ “ోనాన్కోన 
రేషన్” తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఈ విధంగా 
హోమ్ రూల్ లీగ్, ఖిలాఫక్ ఉద్యమం, కౌంటగెస్ 
అన్నీ కూడా సహాయ నిరాకరణ (నాన్ కోప రేషన్) 
ఉద్యమానికి సర్వసన్నద్ధ మయ్యాయి. 

1020 జూన్లో గాంధీ సలహాతో నాన్కోపరేషన్ 
విధానాన్ని ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ఆమోదించింది. దాన్ని 
ఆధారం చేనుకొని వె (సాయికి రాసిన లేఖలో గాంది 

“నేను ముసిం "స్నేహితులను మీకు సపోర్లును ఉప 
ag) 
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సంహరించవలసిందిగా కోరాను. పాందువులను కూడా 
వారితో కలవవలసిందిగా సలహా ఇచ్చాను” అన్నాడు. 

1920 ఆగస్టు 1 న నాన్ కోపరేషన్ (ప్రారంభ 
మొతుందని గాందీ (పకటించాడు. అంతకు ముందు 
రోజున అంపే జూలై లీ] న _పార్టనలు, ఉపవాసాలు 
జరుగుతాయని చెప్పాడు. 

ఐతే దురద్భష్షవశాత్తు తిలక్ 1920 ఆగస్లు 1న 
చనిపోయాడు. తిలక్ నిర్యాణంతో గాంధీ తిరుగులేని 
నాయకుడయ్యాడు. దామరాజు పుండరీకొక్షుడుగారు 
రచించిన పద్యం ఆనాటి స్వాతం (త్రో పిపాసుల మనో 
భావాల్ని (పతిబింబించుతుంది. 

“శతి గాందీయుగ మేగుదెందె, ఇక యేతక్ ణీ 

భారతీయ స్వరా 

జ్య రథంబాకని సారధిత మున నే సాగించుడంచున్ 

జగ 

ద్గురు డేగెన్ దివి లోకమాన్యు, డవె యుద్ద 
షించు తూర్యధ్వనుల్ 

ఉరుతద్దివ్య రధంబు లాగుటకు రండో భారతీయ 

(సజల్ 1” 

కలకత్తా. పత్యేక కాంగెన్ 

కలకతాలో ప్రతేక కాం|గెస్ 1920 సెపైంబరు 
4-9 తేదీల మధ్య జరిగింది. ఈ కాం(గైస్కు లాలా 
అజపతిరాయు అధ్యక్షత వహించాడు. మొదట చాల 

గంగాధర తిలక్ మరణానికి సంతాపం  వెలడినూ 

కాంగ్రెస్ మహాసభ తీర్మానించింది. మరో తీర్మా 
నంలో పంజాబు దురంతాల గురించి విచారించడానికి 
(టిటిష్ (ప్రభుత్వం నియమించిన హంటర్ కమిటీ 

నివేదికను జాతిద్వేషం, పక్షపాత వై ఖరులతో కూడి 
వుందని ఖండించింది. “*బిటిష్ న్యాయంలో భారతీ 
యులు పూరిగా విశ్వాసం కోలోోయా”రని ఈ తీరా 
నం "పేర్కొన్నది. మరో తీర్మానంలో పంజాబు 
దురంతాల పట అధికారుల (ప్రవ రన పేర్కొని 
“బిటిష్ మండి వర్షం భారత్ విశ్వాసం కోల్పో 
యింది ” అని (పకటించింది. ఈ మహాసభలో ముఖ్య 
మైన నాన్కోపరేషన్ తీర్మానాన్ని గాందీ స్వయంగా 

_పతీపాదించాడు. ఆ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 1885 
మంది, (ప్రతికూలంగా 888 మంది ఓటు చేశారు. 
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తీర్మానానికి అనుకూలంగా గాంధీ మోతీలాల్ 
నె_ూ,ఖిలాఫక్ ముసిం నాయకులు హౌకదలీ మహ మ్య్మదలీ సోదరులు ఉన్నారు. చి క్రరంజన్దాస్ శాసన 
సభల బహిష్కా_రానికి | పత్రికూలుడు. వాటిల్లో (ప్రవే 
శించి వాటిని కూలదోయాలని ఆయన అభి పాయం. 
బిపిన్ చంద్రపాల్ జాగ్రతగా అడుగు వేయాలనే 
వొపతు. లజపక్ రాయ్ యీ కాంగెస్కు అధ్యక్షత 
వహించినా, స్కూళ్ళ బిహాష్క_రణకు ఆయన వ్యతి 
రేకం. ఈ విషయంలో కొంత రాజీ జరిగింది. 
స్కూ-ళ్ళు,కోరుల బహిష్కరణ రమ(కమంగా జరగా 
అన్నది రాజీపథకం. ఐతే శాసనసభకు నిలబడదలచఛిన 
అభ్యర్ధులు తమ అభ్యర్థత్వాన్ని ఉపసంహరించు 
కోవాలి. వోటర్లు వోటు చేయరాదు. కౌం (గెస్ లక్ష్యం 
స్వరాజ్య మనీ, ఈ పషయాలన్నింటి పైనా. నాగపూర్ 
కౌం(గస్లో తుది నిర్ణయం చేయాలనీ తీర్మానించ 
దిడింది. పంజాబు దురంతాలు, ఖిలాఫక్ అన్యాయాలను 
పేర్కొని “ఆ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోనంత వరకూ 
స్వరాజ్యం సాపించబడే వరకూ మహాత్మాగాంధ్రిచే 
(పారంభించబడిన అహింసాయుత సహాయ నిరాకరణ 
(నాన్ కోపరేషన్) ను కమ(డమంగా అవలింబించా 
లని తీర్మానించబడింది. ఆ తిర్మానంలొని ముఖ్యాంశా 
లివి 

“ఇంకపరకూ (ప్రజాభిప్రాయానికి (ప్రాతినిధ్యం 
వహిస్తున్న తరగతులవారు ఈ పనిని పారంభించాలి. 
పభుశ్వం గౌరవ బిరుదులను ఇవ్వడం ద్వారా, 
పాఠశాలలు, శాసనసభలు, న్యాయస్థానాల మూలంగా 
తమ అధికారాన్ని బలపరచుకొంటూ వచ్చింది. ఇపుడు 
(ప్రజలు సాధ్యమైనంత తకు్కవ త్యాగంతో తక్కువ 
(ప్రమాదం (Ri5)కో ఉద్యమాన్ని నడిపి, తమ 
లక్ష్యాన్ని ఎద్దింప చేసుకు నేందుకు కౌంగెస్ ఈ (కింది 
కౌర్య (క్రమాన్ని సూచించింది. 

1) (ప్రభుత్వ బిరుదులను, గౌరవోద్యో గాలను 
సరిత్యజించుట. స్థానిక సంస్థలనుంచి (ప్రభుత్వంచే 
నామినేట్ చేయబడిన సభ్యత్వాలకు రాజీనామా చేయుట. 

2) (ప్రభుత్వాధికారుల చేతగాని, వౌరికోసనం గాని 
ఎర్పాటు చేయబడిన దర్చార్లకు, సన్మానాలకు హాజరు 
కాకుండా వుండుట. 

లీ) (త్రివిధ దిహిష్కాారం (అ) అనగా ప్రభుత్య 
పాఠశాలల నుంచి, (ప్రభుత సహాయం పొందుతున్న 

జొరోత సాంతం [త్రో 

పాఠకాలల నుంచి పిల్లల్ని (క్రమంగా మాన్చించడం, 
వాటి స్థానే జాతీయ పాఠశాలల్ని, కళాళాలల్ని నిర్మిం 
చడం. (ఆ) (బిటిష్ కోరులను లాయర్లు, వాద (ప్రతి 
వాదులూ (క్రమంగా బహిష్క-రించుట, వాటిస్టానే (ప్రజల 
తగాదాలు పరిష్కరించేందుకు న్యాయవాదుల సహో 
యంతో (గామపంచాయితీలు స్థాపించుట. (ఇ) నూతన 
శాసనసభలకు ఎవ్వురూ అభ్యర్జులుగా నిలబడక్రూూడదు, 
నిలబడినవారు ఉపసంహరించుకోవాలి. ఎవరెనా 
కొం(గెస్ తీర్మానానికి విరుద్దంగా శాసనసభలకు లభ్య 
రగా నిలిసే వారికి వోటు వేయరాదు. 
"ఇంకో విదేశవను” బహిష్కరణ, మెసపొటోమి 
యాతో “సెనికులుగా గాని, గుమాస్తాలుగా గాని పని 
చేయ నిరాకరించడం. దీనితో పాటు (పతి ఇంటా 
నూలు వడక్రడం, చేనేత ట్రవేశ పెటడం కూడా 
యో తీర్మానంలో వుంది. పన్నుల నిరాకరణకు 
గడువును భవిష్యత్లో నిర్ణయించడానికి తర్మానిం 
చింది. “స్వరాజ్యం” (పకటించాలనీ, అందుకు 
తక్కువ ఏదీ సంతృప్తి కల్లించదనీ కాం్యగెస్ (పక 
టించింది. గాందీజీ సలహా మేరకు “సాధ్యమైశే 
సా మాజ్యాంతర్ణ త స్వరాజ్యాన్నే అంగికరించుతాం. 
కౌని అవసరమెశే, దానితో నిమి తం లేకుండానే 
స్వరాజ్యం కోరతాం ” అని కాం(గెన్ తీర్మానిం 
చెంది. 

గాంధి (పతిపాదించిన తీర్మానాన్ని డాక్షరు కిచ్లూ 
బలపరచాడు. (టిటిష్ ప్రధాని వద్దకు రాయబారం 
వెళ్ళాలనే ఈ తీర్మానానికి పెట్టిన సవరణ వీగి 
పోయింది. 

నెప్రెంబరు 7 న విషయ నిరారణ సభలో గాంది 
ఇలా అన్నాడు: ళన హక్కులు, గౌరవం గురించి 
నిరూపించేందుకు ఈ దేశం ఇప్పటివరకూ అవలం 
బీంచిన విధానంలో ఈ తీర్మానం మార్చు తీసుకు ల 

వసు౦దవి. 
a 0 ) 

ఆ విధంగా కలకత్రా కొంగను తీర్మానం మధ్య తరగతి వారిని, ఉద్యోగుల్ని, లాయర్లను, విద్యార్థుల్ని 
ఉద్యమంలోకి (ప్రధానంగా ఆకర్షించింది. జన సామా 
న్యానికి రాట్నం వొడుకుట, నేత నేయడంలాంటి 
పనులకు పరిమితం చేసింది. పన్నుల నిరాకరణ ఉద 
మాన్ని భపిష్యతులో చేపటుదామని వౌ గానం చేయడంతో కింది తరగతి “ప్రజలు, రెతులు, 

jo 



నం(గాయ చర్విత 

కార్మికులు ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొనేందుకు 

వారికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. నవంబరులో జరిగిన 
నూతన శాసనసభల ఎన్నికల బహిష్కారం స్పషంగా 

విజయవంత మెంది. మూడింట రెండువంతుల వోటర్లు 

ఎన్నికలో పాల్గొనలేదు. 

1920 డిసె సంబర్ 26 న 

కాంగెస్ మహాసభ, కాంగెస్ నిర్మాణ స్వభావ 

స్వరూపాల్నే మార్చివేసింది. 14,582 మంది (పతి 
నిధులు హాజరయ్యారు. ఇందులో 1050 మంది 

ముస్తి ములు, 169 మంది మపాళలు ఉన్నారు. ఈ 

మహాసభ కాంగ్రెస్ మౌలిక లక్ష్యాన్ని (0666) 
మార్చివేసింది. 

గతంలో “సనా _మాజాాంత ౧ రత వలసదేశ స్వపరి 

పాలని అనే దానికి బదులుగా “'శాంతీయుత న్యాయ 

దిద్ధమైన సాధనాల ద్వారా స్వరాజ్యం స్థాపించడం" గా 

తన లక్ష్యాన్ని కొంగెస్ మార్చింది. గతంలో 

కౌంగెస్ నిర్మాణం కట్టుదిట్టంగా ఉండేదికాదు. ఇప్పడు 

దాన్ని ఆధునిక పార్టీగా రూపొందించింది. దాని శాఖ 

లన్నీ (గామా లకు సైతం వి స్తరించబడ్డాయి. 15గురితో 

వర్కింగ్ కమిటీని. 850 మందితో ఆలిండియా 
కమిటీని, వాష్ట్ర సంఘాలను, జిల్లా పట్టణ తాలూకా, 

(గామ సంఘాలను ఏర్పరచింది. వర్కింగ్ కమిటీ 
సంవత్సరం పొడువునా ఆయా సమస్యల పై ని ర్తయాలు 

తీసుకొంటుంది. మరీ ముఖ్య విషయాల్ని చర్చించ 

వలసి వచ్చినపుడు అఖిల భారత కౌంగెస్ కమిటి 

(ఎ. ఐ. సి. సి సమావేశమవుతుంది. వర్కింగ్ 
కమిటీ నిర్ణయాల్ని చర్చించేందుకు, అవసరమైతే ఆ 

ని ర్రయాలు తిరగదోడేందుకు, దీనికి అదికారంపుంది. 

రాష్ట్ర సంఘాల్ని భామా (ప్రయుక్త క్ర రాష్ట్ర(వాతిపది 

ఏర్పడాలి. (గామ కాం(గెస్కు = రీ గురికి ము మ 

ఉండాలి. ఫిర్క్మా, తాలూకా, జిల్లా శాఖలుంటాయి , 

50 వేలమందికి ఒక ప్రతినిధి చోప్పున కాం(గెన్ 
మహాసభకు (ప్రతినిధి ఎన్నికవుకాడు. సభ్యత్వం 

నాల్గణాలు మాతమే కొన్ని సమయాల్లో కౌం(గెస్ 

లక్ష్యాలు అంగికరించితే చాలు సభ్యుడు ' కావచ్చు. 18 

ఎళ్ళ వయస్సు వచ్చినవారంతా సభ్యులు కావచ్చునని 

182! లో నియమావళిలో మార్పు తెచ్చింది. 

నాగపూర్ కౌం(గెస్ నియమావళితో కాంగెస్. 
(గామీణ (పజల చేరువయ్యింది. 

నాగపూర్లో జరిగిన 
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నాగపూర్ కౌం|గెస్లోని ఉపన్యాసాలు, తీర్మానాలు 

(విటిష్ _పభుత్వంపట్ల గతంలోవలె మర్యాద 

(ప్రదర్శన చేయలేదు. విధేయతను (ప్రకటించలేదు. 
“ది ఏమైనా (బిటిష్ (వభుత్యంతో సంబంధమనేది 

శాశ్వతమని భావించడం జాతీయ. ఆత్మగౌరవానికి 

భంగకరం * అని భావించారు. “ బిటన్తో సంబంధం 

మా జాతీయ ఆత్మగౌరవంతో పొసగని పక్షంలో 

దాన్ని నాశనం చేయడం మా విద్యుక్త ధర్మం” అనే 

నిశృయానికి వచ్చారు. 

“మిమ్మల్ని ఖై దీలుగా నిర్నంధించే జె జై లుగోడల్ని 

మీరుపటిష్టం చేయకూడదు. మీచేతులకు వేసే సంకెళ్ళను 
మీరే తయారు చేయవద్దు” అంటూ గాందీచేసిన విజ్ఞ ప్తి 

(పజలక ఉత్సాహాన్ని రెకె త్రించింది. అహిరిసా 
యుతంగా సహాయ నిరాకరణ చేసినట్టయితే స్వరాజ ఏ౦ 

ఒక సంవత్సరంలో లభిసుందని " గాంధీ వాగ్దానం 

చేశాడు. దేశమంతటా ఈ సందేశాన్ని వ్యా షి పిచేశాడు. 
స్వరాజ్యం ఎపుడో సుదూరకాలంలో లభించేదికాదనీ 

త్వరలోనే సాధించగలమనీ ఒక భావం కల్గగానే 

(పజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 1921 డిసెంబరు 

81 నా&కి స్వరాజ్యం సద్ధించుతుందని ? గాందీ విస్పషం 

చేశాడు. అహింసలో నమ్మకంలేని ఏ ప్రవకారులు 

సెతం గాంధీతో సహకరించడానికి పూనుకొన్నారు. 

నాగపూర్ కాం(గెస్ నిధయాలలో మరొక విశేషం 

(బిటన్లో కాం|గెస్ తరపున నడుస్తున్న పత్రిక 

“ఇండియా” ను నిలిపివేయడం, టిటిష్ కాం(గెస్ 

కమిటీని రద్దుచేయడం, (టిటిష్ (పజలలో భారత 

స్వాకం(త్యానిక్ అనుకూలంగా వారి అభిప్రాయాన్ని. 

మలచడానికి ఇవి అంతగా ఇకమీదట ఉపయోగకరం 

కావని గాంధీ భావించాడు. 

నాగపూర్ కాం(గెస్ తీర్మానాలు (ప్రజలలో 

నూతన భాధ్యత, ఆత్మవిళ్వాసాలను పెంపొందిం 

చాయి. నవంబరులో జరిగిన శాననసభలను విజయ 

వంతంగా బహిష్కరించారు. కళాశాలలు, 

సానాల' 
య 

పోయినా. 

న్యాయ 

బహిష్కరణ, అంత జయ(పదం. కాక 

వాటి |పతిష తగింది. పసిదిచెందిన 
= ౧ : అ) 

అత్యం౦తాదాయం గడిస్తున్న వకీ శెందరో తము 
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వ్శ తిని త్యజించారు. జాతీయ విద్యాపీఠాలు, పాఠ 
శాలలు వెలిళాయి. 

బెజవాడలో అఖిల భారత కాంగెన్ 
కమిటి సమాజేళం 

1921 మార్చి 81 ఏపిల్ 1 తేదీలలో బిజవాడలో 
అఖిలభారత కౌంటగెస్ కమిటీ సమావేశం. వర్కింగ్ కమి టీనసమాచవేశం జరిగాయి. అఖిలభారత కౌంటగెస్ సమావేశాల మొటమొదటిసారిగా ఆంధ దేశంలో జరగడంచేత కాం (గెస్ నాయకుల్ని చూడాలనే ఉత్సా హంతో లక్షలాది పజలు ఈ నభలకు వచ్చారు. వేలాది. స్రీ పుదషలు గాంది భజనలు చేసుకొంటూ గుడిసై బళ్ళమీద, ఒరెకళ్ళోమీద, కాలినడకను సభలకువచ్చారు. తిలక్ స్మారకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన 

నిధికి కోటి రూపాయలు వసూలు చేయాలనీ. కౌం(గెస్లో కోటివుంది సభ్యుల్ని చేర్చించాలనీ, ఇర వె లక్షల రాట్నాలతో పని చేయించాలనీ తీరా నించారు ఈ సమావేశంలో. 
ఆరునెలలు అయ్యేన రికి తిలక్ స్వరాజ్యనిధి కోటి రూపాయలు దాటిపోయింది. 15 లక్షల రూపాయలు అదనంగా వసూ లైంది. చి తర.జన్దాస్ మూటలో 

“చదువు కొన్నాళ్ళు ఆగుతుంది. కాని స్వరాజ్యం కోగదు" అని భావించిన విద్యార్థులు _సభుత్వ స్కూళ్లను చిహిష్కరించారు. కొందరు జొతీయ పాఠశాలల్లో చేరారు. 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం గురించి (పదో ధించ డానికి ఏడు నెలపాటు గాంధ్ దేశమంతటా అహో రాాతులు పర్యటించాడు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఈయనకు తోడుగా మహమ శ్రిదలి ఉన్నాడు. అనేక సభలలో వి దేశ వస్త్ర విసర్జనకు విజ్ఞ ప్పి చేశాడు. (పేజలు ఉత్సాహంతో తవీ వంటిపై వున్న విదేశ వస్తాల్ని విప్పి కుప్పలుగా పేర్చి నిప్పంటించారు. ఒకో సంద ర్భంలో స్వయంగా గాందీయే నిప్పంటించాడు. 1921 
ని పైంబర్నా టికి గాందీ తన వ _స్తిధారణ “కొల్లాయి” విట్రతో సరి పెట్టుకొన్నాడు. రాను రాను సహాయ నిరా కర ణోద్యమం (పబలమవడం (ప్రభుత్వానికి కంటకంగా తోచింది. నాయకులపెన కమినర్ (పొసేజర్ కోడ్ 144. 108 సెక్షను విధించింది. వీత్రని ధిక్క_రించ వద్దని కాంప్ ఆదేశించింది. చ్చి త్రరంజన్దాస్ 

బొర్ొల్ సాంతోం [తర 

రాజేంద్రప్రసాద్, మొల్రానా మజహార్ _ఉల్_ హాక్, 
యాకూట్ హుస్సేన్, లాలా లజపతిరాయ్ లను కొన్ని 
(పాంతాలకు వెళ్ళరాదని (పభుత్వం నిషేధించింది. 
లాహోరు రొజ(దోహ సమావేశ చట్టంలోని అంశా రను అమలు పరిఛింది. 

నాన్కానాసా హెజ్ గురుద్వారా వద్దకు వెళ్ళిన తీర్ధ 
యాతికులు ఘోరంగా హత్య చేయబడ్డారు. నాన్కౌనా సాహెబ్ గురుద్వారా వద్ద మహంతి అవినీతిని అరి కట్టడానికి ఉద్యమం బయలుదేరింది. మార్చి ర్ న (అ్రహ్మాండ మైన (పదర్శనకు అకాలీలు సన్నాహోలు 
చేస్తున్నారు. వారికి భోజనం, వసతి సమాకూ ర్చేం దుకు నియమింపబడిన 150 మంది సిక్కులు ఉదయం 
గురుద్యారాలో (ప్రార్థన చేసేందుకు లోనికి వెళ్ళారు. లోనికి వెళ్ళి నవారిని తలుపులు విగించి 100 మందిని హత్య చేసి పె బోల్తో కొల్పించాడు మహాంతి. ఈ సందర్భంగా మొత్తం 195 మంది చనిపోయారు. దేశ మంతా ఈ దుర టనకు అటుడికినటు ఉఊడికిపోయింది. 
అహింసాయుత సత్యా గహోనికి కట్టువడిన అకౌలీలు 
సంయమంతో (పవ రించారు. లేక ఫో శ్రే పరిసితు లెంత తీవమయేవో తెలియదు. సహాయ నిరాకరజా ఉద్యమం తీవమైన కొలదీ నిరుద్యోగ కౌర్మికులు, ఫ్యాక్త రీ కౌర్మికులు, పట్టణ నీద తరగతి (పేజలు ఉద్యమంలో చేరారు. 1921 లో చరిత్రలో ఇదివరకు ఎన్నడూ కనీవినీ ఎరుగని విధంగా (పజలు కదిలారు. 

1940-21 లో కౌర్మికోద్యమ నిర్మాణం (పారంభ మైంది. లాలాలజపతిరాయె ఆధ్వర్యాన అఖిల భారత (టేడ్ యూనియన్ కౌం(గెస్ ఏర్పడింది. కార్మికుల స మ్మె లు 1810లో 19 కౌగా, 1920 లో 200, 1921 లో 400 కి పెరిగాయి. కౌర్మికులలో (పచారం చెయడానికి 921 జనవరిలో (పత్యేక కమిటీని కాం (స్ నియమించింది. 

_గౌమీణ (ప్రాంతాలలో కూడా రాజకీయ వైతన్యం పెరుగజొచ్చింది. 102!1.220 లో సంయుక్త రాష్ట్రం (యు. ప్రి లో రైతుల తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. ఫెజా బాద్, రాయబెరె లీలలో, కింది కులాలకు చందిన వారుగా పరిగణ్ంపబడు కున్న రై తులు జమీందార్ల వంట భూముల్ని నాశనం చేశారు, జమీందార్ల ఇళ్ళ పెన వడ్డి వ్యాపారుల ఇళ్ళ పైన, చిన్న పట్టణాల్లోని వర్త కుల ఇళ్ళ పైన దాడి చేశారు. 1921 మధ్య భాగం 



నం (గాను బరి [తో 

వరకూ జరిగిన ఈ తిరుగుబాట్లను 'సెన్యమూ ప్రోలీ 

సులూ అతికూరంగా అణచివేశారు. వేలాది మంది 
నిర్బంధింపబడ్డారు. ఇలాంటిదే సంయుక్త రాష్ట్రం 

యు, పి) లోని సులాన్ పూర్లో జరిగింది. జార్లో 

1921.22 తో సాయుధ రై తాంగ దళాలు (“ఎక 

దళాలు) తాలూకౌదార్ల భూముల్నీ ఆస్పి నీ స్వాధీనం 

చేసుకొన్నారు. వారిని అణచడానికి పంపిన, నైనిక 

ఫోలీసు దళాలను (పతిఘటించి చాలాకాలం నిలబడ్డారు. 

జవహర్లాల్ నెహూ రె తు ఉద్యమ సంబంధం 

గానే మొదట సంయు క్త రాష్ట్రం (యు. ప్ .) లో 

అరెస్టయాడు. మలబార్లోని ఖీలాఫక్ ఉద్యమం 

గురించి ఇదివరలోనే (పస్తావించాం. నాన్కౌనా వద్ద 
జరిగిన ఘోరకలిని ఇదివరకే తెలియజేశాం. 1022 

ఆగస్టులో గురుకా _ దాఫ్ వద్ద వేలాది సిక్కులు 

మౌనంగా (పదర్శనలు జరిపారు. (టిటిష్ పోలీసులు 

వారిని రోజూ స్పృహ తప్పిపోయేటట్లుగా కొ క్రేవారు. 
యుద్దంలో వీరులై న సిక్కు. లనే "కులు "వీరిలో 

వున్నారు. ఐనా "ఒక్కరూ చేయెత లేదు. ధిక్కారంగా 

శతృవు వంకచూడలేదు. (వతిఘటనా రహిత ఉద్యమం 

సాగించారు. జీసస్ (క్రీసు నిలువ వాస పకం వచ్చిందని 

సి యఫ్. ఆం(డూస్ "అన్నాడు 

“అస్సాంలో టీ తోటల యజమానులై న ిటిష్ 

వాళ్ళు విపరీతంగా లాభాలు గడి స్తున్నా 1921 మేలో 

అనేకమంది కూలీలను పని నుంచి తొలగించారు. వారి 

కొంపల నుంచే కార్మికుల్ని తరిమివేశారు, స్రమర్త వె పై 

తమ ఇళ్ళకు పోదామని ఈ కార్మికులు నడుచుకొని 

చాండ్పూర్ చేరారు. కాని (పభుత్వం ఏరికి ఎలాంటి 

సౌకర్యం కలిగించలేదు. కార్మికులు అక్కడ చిక్కు 

బడిపోయారు. ప్రమర్లు ఎక్కుతున్న కార్మెకుల్ని స్త్రీ 

లను సైతం నదిలోకి "కోసివేశారు. దాంతో (కోధా 

వేవరై అస్సాం బెంగాల్ రైల్వేలోని భారతీయులంతా 

సమ్మె చేశారు. ప్టైమర్' కార్మికులు కూడా సమ్మె 

చేశారు. కాం(గేస్ వొదులు వారిని చివరికి వారి 

ఇళ్ళకు పంపగల్లారు. 

ఇలాగే మిడ్నపూర్లో యూనియన్ బోర్లు పన్నుల్ని 

చెల్లి ౦చ నిరాకరించారు, ఛోటానాగ హార్ లో ఆదివాసులు 

చోకీదార్ పన్ను చెల్లించ నిరాకరించారు. ఒరిస్సాలో 

కనికరాజ్ కు చెందిన రె తులు “అబ్వాట్ "లు చెల్లించ 

నిరాకరించారు. ఆం(ధలో గుంటూరు జిల్లాలో చీరాల 
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(సజలు మున్సిపల్ పన్నులు చెలి ంచ నిరాకరించి, 

యొ త్తం (గోమం (గామం అంతా కదలి, ఊరిబయట 

నివపీంచారు. దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య దానికి నాయ 

కత ్యం వహించాడు. 19290 లో విజయవాడ ముని 

పాలిటీ ఎన్నికలను (ప్రభుత్యం వాయిదా వేసింది. 

కౌంగెస్ గెలుస్తుందనే భయంతో ఈ పని చేసింది. 

1922 లో. సన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం పారంఖింప 

బడింది. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు నాలింట మూడు 

వంతులు రాజీనామా చేశారు. "పోటీ ము ని) ప 

కౌన్సిల్ ఏర్పరచి దానికే సన్నులు చెల్లి వుడు 
విజ్ల _పిచేశారు. మున్సిపల్ పరిపాలన “స్థంభించడంతో 

చివరకు (పభుత్వం ఎన్నికలు జరిపించింది. 24 స్థానా 

అలో 15 స్థానాలు కొం_గస్కు లభించాయి. 

ఉద్యమం తీవ్రస్థాయిలో వ్యా _పిచెందుతున్నదన 

డానికి ఇవన్నీ ఉదాహరణలే, బొంబాయిలో. 1921 

జూలై $1 న జరిగిన సభకు గాందీ అధ్యక్షత వహిం. 

చాడు. అక్కడ విదేశీ వస్త్ర దహనం పెద్ద ఎత్తున 
జరిగింది. 

ఇదే సంవత్సరంలో గాంధీ _ టాగూర్ల మధ్య 

ఏవాదం తలెత్తింది. _పజా సమూహాల ఉల దేకోత్సా 

హాన్ని టాగూర్ ఖండించాడు _ భారత దేశం గాందీ 

గారికో పాటు కేవలం _ప్రాతికూల్య ధోరణినే జపిస్తూ 

వుండాలా ? ఇతర ర తస్పుల్నే నిరంతరం ఉదహరిస్తూ 

ద్వేష ప్రాదిపదికపె స్వరాజ్యం. కోసం (పయత్నిం 

చాలా? అని టాగూర్ (ప్రశ్నించాడు. ఒక (పక్క. భారత 

దేశం నగ్నంగా వణుకుతూ సిగుపడుతూవుంపే వస్తాం 

లను తగలబెటడం గురించి ఆలోచించండి. ఆర్థిక విష 

యాన్ని బయటికి నెట్టిపారెసి, కృత్రిమ నె నెతిక ఆజ్జల్ని 

వాటి స్థానే ప్రవేశ పెట్టారు__అని టాగూరు విమర్శిం 
చాడు. ' భమలు, మాయతో కూడిన. బానిస మనస్త 
త్యాన్నిమన ఆసరాగా తీసు కోరాదని 

టాగూర్ నిరసించాడు. భారతదేశం చె వై తన్యవంత 

మైతే అది (పపంచ చైతన్యంలో భాగమే అపు 

తంది, అని ఆయన అన్నాడు. తిలక్ అనుచరుడు 

బిపిన్ చంద్రపాల్, కూడా మొదట సహాయ నిరా 

కరణ ఉద్యమాన్ని బలపరచినవాడే. తాను మాజికొను 

నమ్మను, లాజిక్ (తర్కం) నే నమ్ముతానంటూ 

గాందీ శిబిరం నుంచి తప్పుకొన్నాడు, గాంధీ దీనికి 

ఇచ్చిన జవాబు గమనించదగింది : 
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“యుద్దం వచ్చినపుడు, ఇల్లు తగలుపడు తున్న 
పుడు అందరూ తను తమ పనులు కట్టిపెటి, ఆ ఆప దల్ని ఎదుర్కోడానికి సిద్ధపడతారు. . నా పేదేళ వస్తా 
లను దహించడం ద్వారా, నా అవమానాన్ని దగ్ధం చేస్తున్నాను.” 

ఉధృత మవుతున్న ఉద్యమాన్ని పక్క_దార్లు 
పట్టించడానికి (ప్రభుత్వం ఒక ఎత్తు వేసింది. వేల్చు 
యువరాజు భారత దేశంలో పర్యటించితే, రాజభ క్రి పరాయణులై న (ప్రాచ్య దేశస్థులు, గత మంతా మరచి 
ఆయనకు జేజేలు కొడతారని (టెటిష్ పభు త్యం 
ఆశించింది. కాని ఆ ఆశ నెరవేరలేదు. 
1921లో వేలు ఎ యువరాజు “యుద్ధకాలంలో 

భారతదేశ మొనర్చిన అపూర్వసేవ సహాయాలకు” కృతజ్ఞత తెలియజేయడానికి వచ్చాడు. నవంజరు 17 న 
బొంబాయిలో ఆయన కాలు పెట్టగా నే హ ర్రాక్ జరిగింది. 
ఆయన రాకకు నిరసనగా ఇళ్ళ పె నల్ల జెండాలు 
(ప్రత్యక్షమయ్యాయి. అధికార ఉత్సవాలలో సవోయ్య 
నిరాకరణవాదులు పాల్గొనలేదు. అసమ్మతి సభలో గాంధీ తదితరులు పాల్రొాని విదేశవ _స్ర దహనం 
చేశారు. గోడల పె నిరనన పోసర ను అంటించుతున్న 
వలంటేర్హను అంతకు ముందుర్యా శ్రే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోస్తర ను పోలీనులు చింపివేశారు. స వ్రరొజ్య సభ ఆఫీసులో చొరబడి పోసరను తీసుకుపోయారు. 
రొజభ కి పరాయణులకు, సహాయ నిరాకరణ వాదులకు 
మధ్య ఆ సాయంత్రం కొట్లాట జరిగింది, అనేక 
పొంతాలలో దెది బాటలు జరిగాయి. మిలయజ మానుల ఆజ్ఞను ధిక్కరించి కార్మికులు ఫ్యాక్తరీల నుంచి దియటికి వచ్చారు. ఊరేగింపులు జరీఫార్ర రైళ్ళను, ట్రాములను ఆపివేసి విదేశీ టోపీలను 
తొలగించారు. వేలు ఎ యువరాజుకు స్వాగత 
సన్నాహోలు చేస్తున్న పారీ ఎలిపై ఎక్కవగా. శ దాడి 
కేంద్రీకరించబడింది. కొందరు పార్సీ స్త్రీలు 
కూడా దెబ్బలు తిన్నారు, (టాముల్ని, మోటారు 
కారుల్ని, రెండు సారాదుకాణాల్ని తగులబెట్టారు. 
అగ్నిమాపక దళాన్ని పనిచేయకుండా నిరోధించారు. 
ఇంగో _ ఇండియన ను గాంధీటోపీలు ధరించవల సిందీగా విలవంత పెట్టారు. ధరించని. వారిని కొట్టారు, 
ఇలా (పజల ఆగహోనికి గుర న రాజభ కి పరాయణు 
లలో యూదులు, పార్సీలు, “కస్త యస్తు ఉన్నారు. 

ఖౌరోలత న్నూతం్యల్భ్యా 

ఈ ఘర్షణ లలో 408 మంది గాయపడ్డారు. 53 గురు 
మరణించారు. ఈ సంఘటనలు తన హృదయంలో 
బాణంగుచ్చినట్లయిందని గాంధీ అన్నాడు. “స్వరాజ్యం 
కంపుకొడుతోంది” అని కూడా అన్నాడు. బొంబాయి 
లోని హిందువులు, ముస్లి ములు, పార్సీలు, (కీష్టియన్లు, 
యూదులతో శాంతియుతంగా (సవ రించేవరకు తాను 
ఆహారం ముటననీ, నీరు కాగననీ గాంది 1921 నవంబరు 19 న శపధం చేశాడు. 

వేల్సు యువరాజు బొంబాయి వచ్చిన రోజున దేశ 
మంతటా హర్తాళ్ జరిగింది. మదాసులో కూడ వేలు ఎ 
యువరాజు రాకసందర్భంగా జనవరి 1కి న కొట్లాటలు 
జరిగాయి. కలకతా వీదులు కౌం(గెస్ వలంటీర 
సారీనమయినటు  కన్సించుకోందనీ, ప్రభుత్యం 
సదవీత్యాగం చేసినట్లు కన్పించుతోందనీ, సెట్సొమాన్ 
స(తిక రాసింది. కాంగస్, ఖిలాఫత్ “ వలంటీరు 
యూని భారాలో దళొలు దళాలుగా వెళ్ళి హ రాక్ను 
జయ(పదం చేయడం ఈ ప(తికకు కంటగింపయింది. 
వేల్పు యువరాజు 1921 డిసెంబరు 24 న కలక త్రా 
వెళ్ళాడు. ఆరోజున గాంది (పజలకు ఒక ఏజ్జ ప్తి 
చేశాడు. అందులో ఇలా అన్నాడు ; 

“మేం ప్రభుత్వాన్ని కూల ద్రోయాలనుకొంటున్నాం. 
(సజాభీష్టానికి (సభుత్వం త లఒగ్గాలని మేం కోరు 
తున్నాం. సహాయనిరాకరణ వాదుకు _పభుక్వంతో 
యుద్ధంచేస్తున్నారన్న విషయం లార్డ్ రీడింగ్ 
(వె (సాయి స్పష్టంగా అర్హంచేసుకోవాలి.” 

ఈ గాంధీ విజ పిని కొంగెస్, ఖిలాఫత్ వలంటీరు పంచి పెట్టారు. పనులు మానివేసి శాంతియతంగా మౌనంగా నిరసన శెలియబేయా లని విజ్జ ప్తి చేశారు. 
. వేల్పు యువరాజు రాకకు (ప్రజలు హర్షం తెలియ 
చేస్తున్నారని చిత్రీకరించడానికి (పభుత్వం కొని ఎబోటి 
తమ వాళ్ళకు ఖద్దరు దుస్తులిచ్చి నిలబెట్టారు. వారిలో 
క౦దర్ని, ఖద్దరు, టోపీలు కూడా ధరించి హర్షం తెలియ 
చేసూ టోపీలు వూపేటటు చేశారు. ఐనా ఈ తతంగ మంతా వ్యర్థమెంది.” . 
జాతీయ వలంటీర్ల శ కి ఏమిటో ఈ దెబ్బన 

(ప్రభుత్వానికి తెలిసివచ్చింది. జొతీయ వలంటీర్లు 
యూనిఫారాలు ధరించారు. (డిల్లు చేశారు. దళాలుగా 
ఏర్పడ్డారు. పికెటింగులు, శాంతియుతంగా ఒపిృంచ 
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డొలతో హరాళ్ లను జయ పదం చేశారు, విదేశవ స్త్ర 
బహిష్కరణను జయప్రదం చేశారు. 

_ ఇది ప్రభుత్వానికి కంటగింపయింది. వలుటీరు దళ 
నిర్మ్యాణాన్న (ప్రభుత్వం నిషేధించింది. వేలాది మందిని 

అరెస్టు చేసింది. వారి సా స్థానాల్ని విద్యార్థులు, కార్మికులు 
నింపారు. 1921 డన నంబరు నెలాఖరునాటికి గాందీ 
మినహా ముఖ్యనాయకు లందర్నీ (ప్రభుత్వం అరసు 
చేసింది. 1929 'సంవత్స రారంభానికి కనీసం 80 వేం 
మంది జె జెళ్ళ పాలయ్యారు. 

వేలు యువరాజు బహిష్క_రణను ఆపివేస్తే 
వలంటీరు సంస్థలపె ని షేధం కొలగిస్తామనీ, రాజకీయ 
ఖై దీలను విడుదల చేస్తామనీ పండిత మదనమో హన 
మాలవీయద్వారా చేసిన రాయబారాన్ని గాంధీ అంగీక 
రించలేదు. రౌండ్ పేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటుచేసి, 
ఈ సమస్యలు చర్చించాలని (పభుత్వ సూచన. జై ల్లో 
వున్న చిత్తరంజన్ దాస్, మౌలానా అజాద్ ల సలహ 
లను కూడా తిరస్కరించి, రౌండ్ పేవిల్ సమావేశమై, 

ఫలితాలు కల్లి తేతప్ప ఉద్యమాన్ని ఆపేదిలేదని గాందీ 
స్పషంచేశాడు. 

సహాయ నిరాకరణనుంచి మరో మెట్టు ముదుకు 
వెళ్ళి, శా సనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని పారంభించాలని 
జాతీయ వాదులంతా ఉత్సాపాపడుకున్నారు. 1921 
నవంబరు 4 న ఆలిండియా కాం (గెస్ కమిటీ ఢిల్లీ లో 
సమా వేశమై, దేశమంతటా ఒకేసారి అహింసాయుత 
శాసనోల్లంఘనం (పారంభించాలని తీర్మానించింది. 
(ప్రతి రాష్ట్ర మూ, తన స్వంత బాధ్యత పై పన్నుల నిరా 
కరణతోసహో శాసనోల్లంఘనం కాఏంచడానికి 

ఎ.ఐంసి.సి. అనుమతించింది. ఐే సత్యా_గ్రహు లకు 
కౌం(గెస్ ఎట్టి ఆర్థిక సహాయం చేయబోదని స్పషం 

చేసింది. ఐతే తన అనుమతి లేనిదే ఉద్యమాన్ని 
(పారంభఖించరాదని గాందీ నాయకులనుంచి వాగ్దానం 

తీసుకొన్నాడు. 

1921 డిసెంబరు చివరివారంలో అహమ్మదా 
బాద్లో కాంగెస్ మహాసభ జరిగింది. కౌంగగెస్ 
అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడిన చ్చి త్తరంజన్ దాస్ జె జైలులో 
వున్నందున, హాకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్ ఆధ్వర్యాన 
కాంటగెస్ మహాసభ జరిగింది. “మరింత పటిష్ట 
వంతంగా అహింసాయుత సహాయ నిరాకరణ ఉద్య 

మాన్ని, స్వరాజ్యం లభిం చేదాకా, అధికొరం (పజలచేతు 
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ల్లోకి పోయేదాకా. భారత (ప్రభుత్వంపై ప సాగించాలని” 
కొం గెస్ తీర్మానించింది. 18 వీళ్ళకు పెబిడిన 
వారంతా, నిషేధింపబడిన జాతీయ వలంటీర్ల దళంలో 
చేరి శాసనోల౦ంఘన శపథం చేయాలని విజ పి చేసింది. ౧ ఇ 
సామూహికంగా గాని, వ్య క్తిగతంగా గాని, ఆత్మ 
రక్షణ (Defensive) కు లేదా దాడిచేసే స్వభా 
వంతో (Offensive) గాని ఈ ఉద్యదుం వుండా 
లనీ, గాంధీ ఒక్కడే కౌం(గెస్ను నడిపించే వ్యక్తిగా 
అం'పే దాదాపు నియంతగా వుండాలనీ కౌంగగెస్ తీర్మా 
నించింది, 

అహామర్షిదానాద్ కౌం_గస్లో మౌలానా హ్నజత్ 
మొహన్, పె తీర్మానానికి ఒక సవరణ (ప్రతిపాదిం 
చాడు- స్వరాజా వనికి నిర్వచనం “విదేశీ ౩ పెతనం 
పూ ర్తిగా లేని సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం” గా వృండా 
అన్నాడు. గాంధీ యీ “సవరణను వ్యతిరేకించాడు. 
కౌంగగెస్ ఆశయాన్ని (Creed) ఎప్పుడు పడితే 

' అపుడు మార్చడానికి వీలులేదనీ, ఆయన బాధ్యతా 
రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నాడనీ, ఇది తనకు బాధ 
కల్లించుకున్నద నీ” అన్నాడు. ఈ సవరణను వ్యతి 
చేకిస్తూ గాంధీ వాడిన భాష పరుషంగా వున్నదనీ, 
ఐనా * వుండవలసినంత కఠినంగా ఉన్నదా అని డాక్టర్ 
పట్టాభిగారు (ప్రశ్నించారు, కాం(గెస్ చరిత్ర గ్రంథ 
రచనలో. సైన్యాధిపతి సర్వసన్నద్దం చేసుకొన్నాక 
ఒక సామాన్య సె సెనికుడు అతని వ్యూహాన్ని గురించి 
(ప్రశ్నించడమా? € అని ఆయన వ్యాఖ్య. కు సైన్యాధిపతి 
తానెరుగని అజ్ఞాత భూములకు 'సెనికులను తీనుకొని 
పోజాలడు” తని కూడా పట్టాభి గారన్నారు. ఆ 
సైన్యాధిపతి గాంధీ ఈ ఉద్యమాన్ని ఎలా నడిపాడో 

చూద్దాం. 

హజరత్ మొహనీ సవరణ వీగిపోవడం, శాసనో 
ల్లి ౦ఘునంలో పన్నులు చెల్తించరాద నే అంశం లేక 
పోవడం_... (వభుత్వానికి " హర్షం కల్లించింది. ఖిలా 
ఫతీ లోని అతివాదులు “అహింసాయుత” మార్గాన్ని 
వదలి వేయాలని చేసిన సూచనకూడా కాం(గెస్ తిరస్క 
రించినందుకు _పభుత్యం సంతోషించింది. వె వై (సొయి, 
భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శికి ఈ విషయాన్ని తంతి 
పంపాడు. 

వ్యషి, సమిష్షి శాసనోల్ల ౦ఘనాలకు తయారైన 

పదేశాలలో పన్నుల చెల్లింపు నిరాకరణోద్యమం 



124 

(సారంభించవచ్చని గతంలో ఢిలీ లో. తీర్మానించ 
బడింది. 

అహమ్మదాబాద్ కౌం|గస్ సందర్భంగా సభ 
పూ ర్రయ్యాక గాందీ ఆంటధుల బసను సందర్శించాడు, 
ఆం(ధలో పన్నుల నిరాకరణ సాగించే (ప్రదేశంలో 
కౌం(గెస్ వలంటీర్లు, పన్నులు నిరాకరించే రైతుల 
సంతకాలను కూడా తీసుకోవాలని చెప్పాడు. 

ఇక్కడ ఆం[ధదేశంలో పన్నుల నిరాకరణ ఉద్య 
నుం పుట్టు పూర్వ్వోత్త తరాలు గమనించాలి. 1821 
నవంబరు 5 న అభిలభారతి కాం(గెస్ కమిటీ, సరిస్థి 
తులు సంతృ ప్రి పికరంగా ఉన్నచోట శాసనోల్ల ౦ఘనంి 
పన్నుల నిరాకరణ (పారంభించాలని తీర్మానించింది. 
1921 జనవరిలోనే చీరాల పేరాల ఉద్యమం (ప్రారంభ 
మెంది. బెజవాడలో మున్సిపల్ పన్నులు చెల్లించ 
నిరాకరించే ఉద్యమం పారంభమెంది. గుంటూరు, 
కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాలలో సన్నుల నిరాకరణకు 
నిర్ణ “యమైంది. పల్నాడు పుల్లరి చెల్లి ౦ప నిరాకరించారు. 
గోదావరి ౩ జిల్లాలో పన్నుల నిరాకరణ (పచారం చేసిన 
ఐదుగురు శిక్షింపబిడ్డారు. నెల్లూరు, కడప జిల్లాలలో 
అటవీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించ ప్రారంభించారు. 
అహమ్మదాబాద్ కౌం(గెస్కముం చే ఆంధ కాం(గెస్ 
సంఘం, డిసెంబరులో సమా వేశమై వన్నులు చెల్లి ౦చ 
రాదని రె తులకు విజ ప్రీ చేసింది. rz పూర్వరంగంలో 
గాందీ అహిమ్మదాహిదో కాం(గెస్ సమావేశ సమయ 
ములో ఆం(|ధుల బసలో వైనుద హరించిన సలహా 
కౌం[గెస్ (పతినిధుల కిచ్చాడు. 

గుంటూరుజిల్లా పదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణ 
ఉద్యమం దేశాన్నంతటినీ ఆకర్షించింది. దీనివట్ల 
గాందీ మొదట నుంచీ తటపటాయిస్తూ నే వచ్చాడు. రః 
ఉద్యమం సట్ర కొన్ని స త్రికలూ, కొందరు నాయ 
కులూ నందేహిస్తున్నారు. పెదనందిపాడు ఫ్ర్కా 
(గ్రామోద్యోగులు వైశులకు మద్దతుగా ఉద్ గాలకు 
రాజీనామా నిచ్చారు. నాలుగు వేలి మందితో శాంతిసేన 
దళం ఏర్పడింది. (ప్రభుత్యాధికారుల్ని పేజలు వెలి 
వేశారు. రాజీనామా ఇచ్చిన న్రానాన్ని ఎవరై నా నింప 
డానికి సంసిద్ధమైతే, వారిని నేలంటీర్లు భయపె'పేవార 
ఉద్య మంలో బాగా ముందంజ వేసీన 18 (గ్రామాల 
పైన ప్యూనిటివ్ చర్యలు అవలంభించింది (పభుత్వం, 
పోలీసులు నిస్సహాయులు కాగానే, (పభుత్వం నాలుగు 

భొరొత్ స్వారలోం (తో 0 

సాయుధ శకటాలను, పదాతిదళ “సెన్యాన్ని పంపింది, 
జనవరి అంతా పన్నుల నిరాకరణ జరిగింది. పన్నులు 
వనూలుచే సే రెవెన్యూ అధికారులను శాంతియుతంగా 
(ప్రతిఘటించారు. పెదనందిపాడు ఫిర్కాలోనే గాక 
కొన్ని ఇతర (గామాలలో కూడా సన్నుల నిరాకరణ 
ఉద్యమం కొనసాగింది. జిల్లాలో మొత్తం రు. 14.75 
అక్షలు వసూలు కావాల్సి వుండగా 8 క్ లక్షల రూపా 
యలే వనూలై ౦దె. 

పన్నులు 1 కోట్ల నిరాకరించిన వారి చరాస్థినీ, సిరా 
స్టన్ కూడా వేలం వేశారు. కాని వేలం పొడటానికి 
వవరూ ముందుకు రాలేదు. మిలటరీ దళాల్ని తెచ్చి 
(పభుత్వం విన్యాసాలు చేయించింది. జనవరిలో 15 
లక్షల రూపాయలు వనూలు చేయాల్సిన ప్రభుత్వానికి 
నాల్గు లక్షల రూపాయల కన్నా వసూలు కాలేదు. చివ 
రకు తమ అనువుతి లేకుండా ఉద్యమం ప్రారంభ 
మైనదన్న సొకుతో ఉద్యమాన్ని ఆపి వేయవలసిందని 
గాందీ, కొండా వెంకటప్పయ్యగారికి ఊ త్తం రాశాడు. 
బార్జోలీ ఉద్యమ ఫలితాలు శేలేవరకూ ఉద్య మాన్ని 
ఆబేవలసిందిగా గాంధీ ప లేఖలో రాశాడు నిర్ణీత 
కౌలంలో పన్నులు చెలి 0 వంచాలి దిగా కోరాడు. 

బార్లోలీలో సామూహిక శాసనోల్ల ంఘనం సాగించు 
తానని గాందీ 1922 ఫి(బవరి 1 న “వ్రభుతా వనికి ఒక 
అల్లి మేటం (తుది హెచ్చరిక) పంపారు. ఆరోజుకు 
రాజకీయ ఖై దిలను విడిచి పెటకపోతే, నిర్బంధ విధా 
నాల్ని ఉపసం హరించుకోకపోక్టి ఉద్యమం (ప్రారం 
భీంచుతానని హెచ్చరించాడు. 

గుజరాతీ లో బార్జోలి, సూరత్ జిల్లాలోని ఒక 
త హసల్ (ఫెర్కా లాంటిది) 187 గ్రామాలున్నాయి. 
వాటి జనాభా 8,700. అక్కడి. (పజలు అహింసకు 
కట్టుబడి వుంటారనీ, అందుచే అది అహింసాయుత 
ఉద్యమానికి సరయిన చోటనీ గాందీ భావించాడు. 

బారోలీలో శాసనోల్ల ౦ఘన ఉద్య మం (పారంభించు 
తొమని నిర్హ యించినప్పుడు, కాం(గెసు వర్కింగ్ కమిటీ 
ఒక విజ్ఞప్తి చేసింది. గాందీ అనుమతి పొందకుండా 
ఎవరూ సొమూహికంగాగానీ, వ్యక్తి కిగతంగాగానీ దాడి 
చేసే (Aggressive) స్వభావంగల శాసనో ల్రంఘనం 
చేయరాదని వర్కి౦గ్ కమిటీ విజప్రి చేసింది. 

శాసనోల ౦ఘన ఉద్యమాన్ని. "నడపడానికి బార్జోలి 
వెళ్ళిన గాందీ, వె వై (సాయికి సంపిస తుది హెచ్చరికలో 
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ఏడురోజుర్హోగా తమ కోర్కెల్ని తీర్చాలని కోరాడు, 

వెస్రాయి గాంధీ కోర్కెల్ని నిరాకరించడ మేగాక, 
దేశంలోని అరాచకత్వానికి బాధ్యత కాం|గెస్దే 

అన్నాడు. దానికి జవాబు ఫిబ్రవరి 7 న గాందీ 

పంపాడు. (ప్రభుత్య దమగకాండను వివరంగా వర్షి౦ 

చాడు. కలకతాలోకాల్పులు. సివిల్ గార్డుల పశుు_సవర్త ర, 

డక, ఆళిఘర్లలో సభలను బలివంతంగా చెదర 
గొట్రడం, లాహోర్, జలంధర్, డ(హోడున్లలో 

_పజలపె పెన వలంటీర్ల పెన అకారణంగా దాడిచేయడం, 
సోనేపూరొలో కాం[ోన్కు చెందిన పత్రాలు, ఖద్దరు 

తగలబెటడం, కౌంగగెస్ ఖిలాఫత్ కార్యాలయాల్లో 

అర్థరాత్రి సోదాలు, అరెస్తులు- వీటన్నిటినీ గాందీ 

పేర్కొన్నాడు. (ప్రభుత్వ “అరాచకానికి, పాశ వికతకు 

ఇవి మచ్చు మాత్రమేనని ఆయన అన్నాడు. 

గాంధీ తన జవాబు పంపిన మర్నాడే, (ఫిబ్రవరి 
8 సృ పత్రికలలో చౌరీచారాలో 5 న జరిగిన ఘటనల 
గురించిన వా ర్రలు పడ్డాయి. సంయు క్త రాష్ట్రం 

(యు పి.) లోని గోరఖ్ పూర్ జిల్లాలోని ౬ ఒక (గామం 
చౌరీచౌరా. కొంతకాలంగా చౌరీచౌరొలో ఒక బజారులో 

తీవ్రంగా పికెటింగ్ జరుగుతోంది. విదేశ వస్తా9ల 

అమ్మకం ఆపి వేయబడింది. సారా దుకాణాలకు 

. ఎవరూ రావటంలేదు. ఈ బజారులోని దుకాణాల యజ 

మాని, స్టానిక భూస్వామి. అతనికి సప హజంగానే 

పికెటింగ్ అంటే యిష్టం లేదు. (పసతిఘటించాడు. 

ఫి(బవరి 1న ఒక పోలీసు ఆఫీసర్ పోలీసు దళంతో 

వచ్చి పికెటింగు చేస్తున్న వలంటీర్ల ను cl తులను 

బాదాడు. దాంతో చుటు పక్క (గామాల వలంటీర్ల ంతా 

ఫీ_బవరి 4 న ఒకచోట గుమిగూడి, అక్కడనుంచి 

పోలీసు సైషన్కు వెళ్లారు. తమవాళ్ళను సబిన్ స్పెక్టర్ 

ఎందుకు కొట్లాడో సంజాయిషీ ఇవ్వాలనీ, తాము పికె 

టింగు చేస్తే ఆవేళ ఎవరు అడ్డం సడతారో చూసా 

మనీ అడగడానికి వారు అక్కడికి వెళ్ళారు. కొంత 

మంది మధ్య వరులు ఆగ్రహావేశులై న (ప్రజల్ని సము 

దాయించి సంపివేశారు వెనుక నిలిచిపోయిన కొందరిని 

పోలీసులు తిట్టి కొట్లారు. వారు రాళ్ళతో ఎదుర్కొ 

న్నారు. పోలీసులు" కాల్పులు సాగించారు. పోలీస్ 

సెషన్ సమీపంలో ఈ క కాల్పులవల్ల మరణించిన 

ఇద్దరి శవాల్ని తర్వాత గమనించారు. తుపాకిగుళ్ళు 
అయిపోయాక కాబోలు పోలీసులంతా సేషన్లోకి 
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వెళ్ళిపోయి తలుపులు బిడాయించుకొన్నారు.. పోలీను 

కొల్పుల వౌ ర్రవిని వచ్చిన ,_పజా సమూహం ఆ 

సెషన్కు నిప్పంటించింది. పోలీస్ సెషన్ నుంచి 

జియటకువచ్చి పారిపోదామని (ప్రయతి వంచిన వారిని, 
కొందర్ని చంపి కిరోసిన్తో తగలబెట్టారు. మరి 

కొందర్ని మండుతున్న సెషన్ మంటల్లో "సడ వేశారు. 

సట్ ఇన్ గె స్పెక్టర్ అకని "కొడుకు కూడా హతులై న 

వారిలో వున్నారు. 

వెంటనే శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని నిలిపివేయా 

లని గాందీ నిర యానికి వచ్చాడు. ఫ్రిబవరి 11 న 

కాం(గను వర్కంగ్ కమిటీలో ఉద్యమం నిలిపివేసే 

విషయం చెప్పాడు. మొదట వారందుకు ఇష్టపడలేదు 

గాంధి అభ్యర్థన మీద వారు అంగీకరించారు. శాసనో 
ల్లంఘన ఉద్యమ స్థ సానంలో “నూలు వడకడం, మద్య 

ని షేధం, సంఘ సంస్కరణలు, విద్యా విషయ 

సందింధమైన కార్యకలాపాల”తో కూడిన కార్యక 

మాన్ని వర్కింగ్ కమిటీ రూస్రొందించింది ఫీ(బవరి 

12 నుంచి ఐదురోజులపాటు గాంధీ నిరసన [వతం 
పూనాడు. 

ఫిబవరి 11, 12 తేదీలలో కాం(గైెస్ వర్కింగ్ 

కమిటీ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. చౌరీచౌరాలో 

జరిగిన హింసా కొండకు (క్రోధాన్ని వెలిబుచ్చింది. దేశ 

మంతటా శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ఆపివేయాలని 

తీర్మానించింది, చౌరీచారా ఘటనలేగాక, బొంబాయి 

లోను, మద్రాసులోను జరిగిన హింసాయుత సంఘట 

నలు కూడా ఉద్యమం ఆపడానికి కారణాలుగా బార్హోలి 

తీర్మానంలో చెప్పబడింది. ఆ విధంగా చార్జోలీ శౌస 

నోల్ల ఘన యుద్ధం ముగిసింది. 

'అహమ్మదావాద్ కొం్యగెస్ సమా వేశంలొ సంపూర్ణ 
స్వాతం త్య తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టిన హజరతో 

మొహనీని విమర్శించుతూ కాం(గెస్ చరిత్రకారుడు 
డాక్టర్ పట్టాభి పై న్యాధిపతి తానెరుగని అజ్ఞాత 

భూములకు సెనికులను తీసుకొని పోజాలడు” “అని 

రాశాడు. ఆ "సై న్యాధిపతి (గాంధి) నేతృత్వం అలా 

ముగిసింది. 

శాసనోల్ల ంఘన విరమణ తీర్మానం కౌం(గెస్ 

అనుయాయుల లో, కొందరు (ప్రముఖ కాం(గైస్ నాయకు 
లలో 'సెతం తీవ అసంతృ పి రగిలింది. కౌం(గెస్ 

వర్కింగ్ కమిట్ "సై సైతం ఉథ్యమ ఏరమణకు మన 
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న్ఫూ రిగా గాందీని బిలపర్బలేదని గాందీ తరా6త న 
ళు రాసన వ్యాసాలో స్పషమెంది. 

“జాతియావతుకు సంభవించిన విపతుకం"కే ఇది ఏమా(్రం తీసిపోదు.” అని నుభాసుబోస్ వరి ంచాడు 
దేశజంధు చి త్ర రంజన్దాస్, పండిత మేతీలాల్ 
నెహూ, లాలా లజపతిరాయు__వీరంతా జైలో 
ఉన్నారు. విరమణ నిర్ణ యంపట్ల అసంతృ ప్రి వెలి 
బుచ్చారు. “నేను ఆ సమయంలో 'దేశబంధు వద్ద 
ఉన్నాను. ఆయన కోపంతో, విచారంతో నిగహం 
కోల్పోయే తుది దశకు వచ్చాడు” అని సుబాసుబోను 
రాశాడు, మోతిలాల్ న్న హూ, లజపతిరామ్ మరి 
కొందరు. బారోలీ విరమణ తీర్మానానికి అసమ్మతి a 
తెలుపుతూ ఉ తరాలు రాశారు. జైల్లో ఉన్నవారు 
పౌరులుగా మరణించినపేనని కటువుగా జవాబు చెప్పాడు. జవహర్లాల్'నె హూ అభిప్రాయంలో 
కూడా ఉద్యమం ఏరమించకపోయినట్రయితే, అది 
అదుపుతప్నిపోయేదనీ, ప్రభుత్వమే గెలిచేదనీ 
అభిిపాయ పడ్డాడు. ఐనా ఈ నిర్ష యం “ఎస్సృహా కల్షించింది. హఠాత్తుగా గొప్ప జేద్యమాన్ని నిలిపి చేయడం బహుశా దేశంలో విషాద “పరిణామాలకు 
దారి తీసింది.” అని తన ఆత్మకథలో రాళాడు. 

(వజలలో అణచి వేయబడ్డ హింసా (ప్రవృత్తి 
బయట పడటానికి మార్గం వెతుక్కొవలసి వచ్చింది. 
ఆ తర్వాతి సంవత్సరాలలో మతకలహాలను రేపెటింది 
అని జవహర్ లాల్ నె హూ రాశాడు. కొండను 
తవ్వి ఎలుకను పట్టిన విధంగా ఫలించిందని అనేకులు 
భావించనాగారు. ఈ విమర్శలన్నిటికీ జవాబుగా గాంది 
“అహింసా సత్యాలకు ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండా లని. 
విధేయులై ఉండాలని దేశభ శక్రీతత్వం కోరుతోంది. 
వాటిలో విశ్వాసం లేనివారు కౌం|గెస్ నుంచి విరమించు 
కోవాలి.” 

ఇట్టి వాతావరణంలో (పభుత్వం దమనకాండ 
(పారంభించింది. చౌరీ చౌరా సంఘటనకు సంబంధిం 
చిన కేసులో 280 మందిని అరెన్టు చేశారు. 1828 లో 
సెషన్సుకోర్టులో విచారణ జరిగింది. 170 వుందికి 
మరణశిక్ష విధించబడింది. మిగతావారికి దీర్గ కౌల కఠిన 
శిక్షలు పెధింపబిడ్డాయి. అల్లాబాదు హె: రకు వీరు అప్పీలు. చేనుకోగా 19 మేందికి మరణశక్ష, 110 

ఖొరొత్ సంత్ం [తో 

మందికి యావజీవశిక్ష, ముగురికి రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష a విధించబడింది. * 
శా ఫనోల్రంఘన ఉద్యమం వెనకబట్టిందన్న భావం 

కల్ల గానే వె(స్రాయి లార్డ్ రీడింగ్, గాంధీని అరెస్టు 
చేయాలని సంకలిించాడు. గాందిని ఎప్పుడు అరెస్టు 
చేయాలనే విషయంపె, లండన్లోని (బిటిష్ (వభుత్వా 
నికి వె(స్రాయికీ మధ్య అనేక తర్జన _ భర్జనలు 
జరిగాయి.” దార్జోలీ తీర్మానం సంఘానికి (కౌం_గెనకు 
స్పష్టమైన, సులభంగా అర్ధమయేటటువంటి ఆదర్శం 
లేకుండా చేసింది. ఆ క్షణం నుంచి కాం(గస్ క్షీణించ 
మొదలెట్టింది. నిర్మాణం విచ్చిన్నం కాజొచ్చింది. 
ఉత్పాహం సన్నగిల (వారంభిఎచింది. పార్టీ అను 
యాయులలో [భమలు తొలగడం, నిరుత్సాహం (పది 
లింది.” అని రీడింగ్ భావించాడు. 

1922 మార్చి 10 న గాందిని అరెస్టు చేసంది 
(పభుత్వం. ఆయనతోపాటు శంకరలాల్్దాంకర్ను 
కూడా అరెస్టుచేసింది. ఆయన “యంగ్ ఇండియా” పత్రిక 
ము(దాపకుడు. ఒకవారం తర్వాత, మార్చి 18న 
అహమ్మదాబాద్ లోని గవర్నమెంట్ సర్క్యూట్ 

_హౌస్లో, సి. యస్. (బూమ్ఫీల్ అనే ఆంగన్యాయా 
ధీశుని ముందు విచారణ జరిగిందే. దీనికి ' “నొప్పు 
విచారణ” (Great trial) పేరు వచ్చింది.[పభుక నం 
ఆరోపించిన నేరాలను గాంధీ అంగీకరించాడు. ఎంత 
ఎక్కువ శిక్ష విధించడానికి వీలుంటుందో అంత 
శిక్ష విధించమని గాంది కోరాడు. గాంధీకి తిలక్ వలెనే 
ఆరేళ్ళ శిక్ష విధించబడింది. ఈ విచారణలో గాందీ 
ఒక (వాత పూర్వక వాజూ్మాలం ఇచ్చాడు. (బిటిమ (సభుత్వంపట్ల విధేయునిగా ఉండి, సళూకరించిన తాను ఎందుకు మిత్రుడు గాకుండాపోయాడో సహాయ 
నిరాకరణవాదిగా మారాడో తెలియజేశాడు. దక్షిణా(ఫికా 
సత్యాగ్రహం నుంచి తన రాజకీయ జీవితాన్ని వివ. 
రించాడు. భారతదేశంలో (బిటిషము పాలనను ఎందుకు 
తాను వ్యతిరెకించుతున్నాడో_.ఆ వాజూూలంలో 
గాంధీ చెప్పిన వాక్యాలు చిరస్మ రణీయమైనది. 

“దిటన్తో సంబంధం భారత దేశాన్ని మునుపటి 
కన్న రాజకీయంగా ఆర్థికంగా నిస్సహాయస్తితికి దిగ 
జార్చిందని నేను నిర యానికి రాకతపి ఎందికౌదు. 

 నిరాయుధ భారతదేశం" ఎలాంటి దాడినె నా (ప్రతిఘ 
టించేశ కిని కోలోయింది. అది ఎంత వీదచేశమెన 



సం/గౌయ భరి (లో 

దంచి కరువుకాటకాలను (సతిఘటించేశ క్తి కి దానికి 
తగ్గిపోయింది. అర్జాకలితో అలమటించుతున్న భారత 
(వీజానీకం (కమ(క్రమంగా జీవం కోలోఎతున్న స్టి సితికి 
దిగజారుతున్నార నే విషయం పట్టణ వాసులకు తెలియదు. 
తాము పొందుతున్న ఈ దౌర్భాగ్యపు సౌకర్యం కూడా 

విదేశీ దోపిడిగానికి తాము దళారిగా చేసినపనికి (పతి 
ఫలమనీ, జనసామాన్యాన్ని పీల్చిపిపిఎ చేయడంద్వారానే 

ఈ లాభాలూ ఈ దళారీ వాటాలు లభించు ళున్నాయనీ 
వారికి తెలియదు. ఇండియాలో (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం 
(ప్రజానీకాన్ని దోపిడీచేయడానికి కొనసాగింపబడు 
తున్నదని వారికి తెలియదు. తెలివితేటలతో పెడడారు 
లను పట్టించే _పయత్నంగాని, అంకెల గారడీగాని 
(గామాలలో కంటికి స్పష్టంగా కన్పించే కంకాళాలను 
గురించిన సాక్ష్యాన్ని వీవరించజాలవు. ఆ ఏధంగా 
బుద్ది పూర్వకంగానో కాకుండానో దోపిడీ చేసేవాని లాభం 
కోసం న్యాయపాలన నై తికంగా దిగజారింది. దేశ 
పరిపాలన సాగించుతున్న ఇం గ్రీషువాళ్ళు, వారి భారతీయ 
భాగసా్యములూ, నేను పెన వర్తి ంచిన నేరాన్ని 

చేస్తున్నట్లు తాము తెలుసుకోక పోవడం గొప్ప దుర 

దృష్టం... . పెనే గనుక భగవంతుడుంపే బహుశా 

చరి(తలోనే "అసమానమైన, మానవజాతికి వ్యతిరేక 
మెన ఈ నేరానికి ఇంగ్లండూ, భారక దేశంలోని పట్టణ 
వాసులూ జవాబివ్వవ లసి వుంటుందనడంలో నా శెట్టి 

సందేహంలేదు.” 

న్యాయమూర్తి (బూమ్ ఫీల్డ్ శిక్ష విధించేముందు, 
గాంధీపట్ల గౌరవ పురస్నరంగా శిరస్సు వంచాడు. 

ఆయన “ఇలా అన్నాడు : “న్యాయం వ్యక్తు కులను గౌర 

వించదు. ఐనా నేను విచారించిన, ఇకముందు విచారించ 
బోతున్న వ్యకులకూ మీకూ తేడావుంది. మీ దేశంలోని 

లక్షలాది (పజల దృష్టిలో మిరు గొప్ప దేశభ కులూ, 
గొప్ప నాయకులూ అనే విషయాన్ని మరచిపోవడం 
అసాధ్య మైనపని. రాజకీయాలలో మీతో విభేదించే 
వారు "సైతం మిమ్మల్ని ఉన్నతాదర్శ వ్యకి కిఅనీ, 

మీది మహ త్త సాధుజీవితమనీ పరిగణిస్తారు.” 

ఆరేళ్ళ కఠినశిక్ష విధిస్తూ, ఒక వేళ _ఆ తర్వాత 

(పభుత్వం ఆ శిక్షను తగ్గంచదల్సితే, తనకం'పే 

సంతో షించేవాడు. మరొకడు లేడని బూమ్ ఫీల్డ్ 

అన్నాడు. 
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శిక్షను గాంధీ గంభీరంగా స్యకరించాడు. జై లుకు 

పోవడం ఆయన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఒక 

భాగం - “జై లుగే టను ఏశాలం చేయాలి. పెళ్ళికొడుకు 

పెళ్ళికూతురు గదిలోనికి వెళ్ళినట్లు వెళ్ళాలి. జైళ్ళ 

గోడల లోపల కొన్ని సమయాలలో ఉరికంబాల పైన 

స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆహ్వానించాలి. అంతేకాని కౌన్సిల్ 
సభలళొను, కోరులలోను, స్కూళ్ళ గదుల్లోను కాదు” 

అని గాంధీ అభిప్రాయం. ఐతే గాందీ పూ రి శిక్షను 

అనుభవించలేదు. ఎపిండిసిటిస్తో బాధపడుతున్న 

గాందిని 1924 జనవరి 12 న యెరవాడ జె జైలునుంచి 

పూనాలోని సాస్ఫూన్ హోప్పిటల్కు తరలించి శ స 

చికిత్స చేశారు. గ స్తచికిత్స జయ్మ ప్రద మైంది. 

ఫి బవరి 5 న గాంధీని విడుదల చేశారు. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని విరమించినందుకు 
గాంధీని తీ(వంగా విమర్శించిన వారిలో మోతీలాల్ 

నెహూ, లాలా లజపతిరాయ్ లున్నారు. సుబాస్ బోసు 

ఈ నిర ర యాన్ని దేశానికి తీవ దురదృష్టం అన్నాడు. 

జవహర్లాల్ నెహూ తర్వాత తర్వాత గాందీని 

సమర్థించినా, మొదట అందరిలాగానే ఆయనా ఆశ్చర్య 

పోయాడు, ఆందోళన చెందాడు. “కేప్ కౌమరిన్వద్ద 

ఒక [(గామం అహింసను అమల్లో పెట్టకపోతే, 

హిమాలయ పర్వతం వద్ద ఒక పట్టణాన్ని "ఏందుకు 

శిక్షించాలి? చొరిచారాను అవసరమైతే గోరఖ్ పూర్ను 

వేరుచేసి వ్యష్టిసమషి పొరశాసనోల్ల ంఘనాన్ని కొన 
సాగించవలపివుంది్ అన్నాడు లజపతిరాయ్. 

1922 లో చి తరంజన్దాస్ జె లనుంచి బయటికి 

రాగానే, గాంది ఉద్యమాన్ని గందర గోళపరచి సరిగా 

నిర్వ ర్రించలేక పోయాడని విమర్శించాడు. గాంధీని 
ఒక్ ప్రక్క జీసస్ క్రీస్తుగా వర్షిసూ నే, చిత్తరంజన్ 

దాస్, 1921 డిసెంబరులో రాజీసో తీవ్రంగా ఏదీరించిన 

గాంధీయే 1922 ఫిబ్రవరిలో పూ రిగా తిరోగమించడం, 

నిలకడలేని తనాన్ని సూచించుతుందని అన్నాడు. “ఇది 
నాయకత్వం బలహీనతేగాని, (ప్రజానీకం బలహీనత 

కాదు! అని యం. యన్. రాయ్ అన్నాడు. 

అయితే ఈ నిర్ణ యంవల్ర ఊపిరి. పీల్చుకొన్నది 

(బిటిష్ ప్రభుత్వమే. ప్రభుత్వం ఆనాడెంత గాభరా. 

పడిందో వెస్రాయి, భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శికి 

ఫిబ్రవరి. 5 న రాసిన లేఖ. స్పష్షం చేస్తుంది. 



128 

“పటణాలోని (కింది తరగతులు సహాయ నిరా 
కరణ ఉద్యమ (ప్రభావానికి తీ వంగా లోనయ్యాయి.... 
కొన్ని (పాంతాలలో రె తాంగం ముఖ్యంగా అస్సాం 
లోయలోని కొన్ని భాగాలలో సంయు క్ర రాష్ట్రం 
(యు.ప్రిలో వీహార్, ఒరిస్వా, బెంగాల్లోని కొన్ని 
ప్రాంతాలలో రె కాంగం దాని |కభావానికి లోనె ౦ది.... 
పంజాబ్లో అకాలీ ఆందోళన.... గ్రామాల్లోని సేక్కుల 
లోకి వ్యాపించింది. మహమ్మదీయ జనాభాలో అత్య 
ధిక భాగం కోధంతో కుమిలిపో తున్నారు గతంలో 
కంచే మరింత దృఢ మైన అరాచకాన్ని ఎదుర్కో_డా 
నికి భారత (పభుత్వం సంసిద్ధంగా వుంది. ఈ పరిస్టితి 
మూలంగా గొప్పు ఆందోళన చెందామనే వషయాన్ని 
తక్కువగా అంచనా వేయదలచుకోలేదు .” 

బొంబాయి గవర్నర్ లార్డ్ లాయడ్, ఒక అమెరికా 
విలేకరికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇలా అన్నాడు : 
“ఆయన (గాంధీ) మమ్మల్ని గాభరా పెస్తేశాడు | 
ఆయన కార్య(కమం మూలంగా మా జైళ్ళ నిండి 
పోయాయి, (పజల్ని శాశ్వతంగా అరెస్టు చేయలేమ నే 
సంగతి మీకు తెలిసిందే. 81 కోట 90 లక్షల మందిని 
అరెస్టు చేయలేం గదా. ఆయనే “సనక తర్వాతి కార్య 
(కమాన్ని కూడా ఆచరించి, పన్నులు చెల్లించ నిరాక 
రించితే, మేం ఎక్కడ  వుండేవాళ్ళమో దేవుడికే 
తెలియాలి 1” 

అయితే దార్జోలీ విరమణ తీర్మానంలోని 7 అంశా 
లతో మూడు అంశాలు రెతులు సత్వరం భూస్వాము 
లకు, (ప్రభుత్వానికి .... చెల్లించాలని నొక్కిచెపాం్రయి. 
భూస్వాముల “చటబదమెన హక్కుల” గురించి ' రా అమా ' సేసావించాయి. 

ఈ విధంగా చూసినపుడు ఈ వుద్యమం విఫల 
మెనమాట నిజమే. ఇంతేగాక ముసి ములలో నె రాశ్యం 
పెరిగింది. పోలక్ ఇలా అన్నాడు : “ముసి ములు ఈ 
దెబ్బకు కుంగిపోయారు. బాందూ ముస్లి ముల ఐక్య 
తకు ఈ కొద్దికాలంలో ఏర్పడిన సఖ్యత, విశ్వాసం 
తిరిగి నెలకొల్పడం సాధ్యంకాలేదు.” ఈలోగా పరి 
సతులు మారిపోయాయి. టర్కీలో కమాల్ పాషా 
ప్రభుత్యం వచ్చి, లౌకిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచింది. 
1922 లోఖలీఫాను రద్దుచేసి ప్రవాసం పంపించింది. ఈ 
నిరాశా వాతావరణంలో జవహర్ లాల్ నెహూ)) చెప్పి 

ఖొలరోతొ స్నారతోం [లో 

నట్లు అణచి వేయబడిన (క్రోధం పెడదారిపటి హిందూ 
ముసి ౦ ఘరణలకు దారితీసింది. || 

"ఈ ఉద్యోమ వె ఫల్యాలను ఇలా చూసూ, ఇది 
దేశంలో రగిల్చిన అ పూర్వ స్వాతం(త్య పిపాసను, 
చైతన్యాన్ని మరచిపోకూడదు. 

“1921 పూర్వం కాంగెస్ కేవలం చట్టబద్ధమైన 
సంస. ఉపన్యాసాలు, విజ్ఞ ప్తలతో సంతృ ప్రి పడేది. 
గాంధీ దానికొక నిర్మాణ స్వరూపం ఇచ్చాడు. నిబంధ 
నావళి తయారు చేశాడు. దేశవ్యాపిత పునాదిని దానికి 
ఎర్చరచాడు. పెగా విప్లవ సంస్లగా మార్చాడు. అన్ని 
చోట ఒకే నినాదం వినబడేది. ఒకే విధానం. ఒకే 
సిద్దాంతం ఆ మూలనుంచి ఈ మూలవరకు భారతదేశ 
మంతా వ్యాపించింది. ఇంగ్లీషు బదులు హిందీ దేశభాష 
అయింది. ఖాదీ కౌం్యగెసువాదుల అధికారిక దుసు 
లయ్యాయి” అనీ సుబాస్ బోస్ అన్నాడు. శా 

“పడన, నిరాశ అనే పాత భావాలు పూ రిగా 
పోయాయి. గుసగుసలు, (పభుత్వంతో ఎక్కడ 
చిక్కుల్లో పడతామోనని తప్పించుకొనేందుకు డొంక 
తిరుగుడుగా చటిబిద్ల పదజాలాన్ని వాడటం పోయింది. 
మేం అనుకొన్న దేమో అనేశాం. అనుకొన్న దేదో 
బాహాటంగా ఇండ్లకస్పుల కెక్కి మరీ ఆరచాం,” అని 
జవహర్ లాల్ అన్నాడు. జైలంటే భయంపోయింది. 
జవహర్ లాల్ నెహూ) మాటల్లో “జైలు మాకు స్వర్గ 
మయింది. తీర్ణయా|త్రికు ల సవి_తస్టల మయింది." 

“గాంధీ భారతదేశానికి నూతనంగా ఆత్మగొర 
వాన్ని నేర్పాడు. తమ దేశంకోసం బాధలనుభవించ 
డానికి సంసిద్ధపడటానికి ఆయన తన దేశస్తులను 
ఉ తేజ పరచాడు” అని (గిఫిత రాశాడు. 

1922 లో జరిగిన గయ కౌాం|గెస్ మహాసభలో 
చి తరంజన్దాస్ ఇలా అన్నాడు ___ “ఉద్య మం 
గెలవడ మో, ఓడిపోవడమో జరగాలని సాధారణంగా 
అందరి భావన. కాని వా సవమేమంసే, మానవ 
ఉద్యమాలు, నిజమైన ఉద్యమాలు పూర్తిగా ఓడిపోవ 
డంగాని, పూర్తిగా జయించడంగాని జరగదు. (పతి 
నిజమైన ఉద్యమం ఒక ఆదర్శంకోసం (ప్రారంభ 
మవుతుంది. కాని ఆదర్శం ఎప్పుడూ ఉద్యమంకం పే 
పెనే వుంటుంది. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం భారత 
దేశంలో. విజయవంతమయిందా 2 అని (ప్రశ్న. 
అవును. విజయవంత మైంది. స్వరాజ్యంకోసం కౌంక్ష, 
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దేశం నలుమూలలా చె చైతన్యాన్ని రగిలింది ఆలో 

చించినపుడు అది గొవృ విజయం... .సెగా విద్యా 

సంస్థలు, కో “రులు, శాసనసభలు చేశమంతటా ప్రతి 

షను కోలోోయాయి.... . కేవలం అంకెంలో విజయాన్ని 

లెక్క_ వేయాలు'పే మనం చేసింది తక్కుప. చేయవల 

సింది చాలా ఏక్కువ .... విమర కులకు నేప ప 

దేమంటే అనేక విధాల మనం విఫలమయ్యాం. మ 

విజయం పొందిన ఘటనలను మిరు విజయంగా 

అంగీక రించరా ? 

లో 

హీ రెన్ ముఖీ ఇలా రాశాడు : “ఉద్యమవై ఫల్యం 

ఎంత విషాదక రమెనదై నా ఆ ఉజ్యల దినాల్ని 

మరచిపోలేం. భారత దేశ చరితలో ఇంతకు ముందు 

అలాంటి చె త చైతన్య జీవం తొణీకిసలాడకేదు. “హిందూ, 

ముసింకీ జె' అ) ఇంతకుముందు ఇంత ఉఊఉన్సా 
రా యె 

స్వరాజ్య 

సహాయనిరాకరణ ఉవ్యమాన్ని విరమింపచేయటం 

(పజల్ని విభ్రాంతుల్ని చేసింది. గాంధీని అరెస్టు చేశా 

రచనే వదంతితోనే 1920 తో అలరు జరిగాయి. కొని 

యీసారి గాందీకి ఆరేళ్ళ శిక్ష వీదేంచబడినా (పజలు 

కి మ్మునలేదు. ఇది అహింసాతత్వ విజయంగా కొందరు 

భావించినా, నిజానికి హఠాత్సరిణామాలు (ప్రజల్ని సిశ్చే 

షుల్ని చేశాయి. 
ళు 

లక్ కోలో 1922 జూన్లో ఆలిండియా కౌం(సి 

కమిటీ సమా శ్రీశమెనపుడు శాసనోలంఘనం తిరిగి 

_ప్రారంథించాలనే చర్చ వచ్చింది. శాసనోల్లంఘనానికి 

దేశం తయారుగా వుందో లేదో తెలుసుకోడానికి ఒక 

విచారణ కమిటీని అది నియమించింది ఆ కమిటీ అధ్య 

క్షుకుగా హకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్, సభ్యులుగా సండిక 

మోతీలాల్ నెహూ, డాక్టరు అన్సారీ, 

గోపాలావారి, వి.జె. పేక్, యస్. కస్తూరి రంగ 

అయ్యంగార్ వున్నారు. ఈ కమిటీ అన్ని రాష్ట్రా? 

లలో పర్యటించి, (ప్రస్తుతానికి శాసనోల్లంఘన ఆచరణ 

సాధ్యంకాదని తెలియచేసింది. ఈ కమిటీలోని ముగ్గురు 

స్గభ్యులు హకీం అజ్మల్ ఖాన్ మోతీలాల్ నెహూ, 

సి. రొజు. 
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హుుగా నినాదాలతో దేశం (వతిధ్యనించలేదు. గాంధీతో 

పోల్చుదగిన నాయకుడు అంతకుముందు జనించలేదు. 

ఉన్యమంరో ఇంకొ చాలా గండువున్నాయి. దృఢ మై మెన 

పునాదిపైన హిందూ ముస్లిమ్ ఐక్యత ప్ర క్పుడలేమ. 

కార్మికులు, కర్త కులు సోషలిస్టు సిద్దా,తాన్ని, ఆచర 

అనూ అలవరచుకోలేము. నా రపీకత ౦, ఆత్మవిశ్వాసం 

లేక ఊనెసలాడిన ప్పుడ డు, అలసిపోయి నవ్వుకు, [ప్రజా 

సామాన్యం తమంతకు తాము ముదున సాగిపోయే 

దక నకు రోలేమ. 

త (ప్రభుత్వం (బిటిష్ పార్ల మెంట్ కు సమ 

లన ని వేదికలో చెప్పినట్లు ' “వచ్చే కొలది సంవత్స 

రాంలో అపి ((టిటిష్ (ప్రభుత్వానికి) అపాయాల్నీ, 

చిక్కుల్ని అపారంగా పె పొందించు వంది అనడంలో 

ఎవరూ కాదనలేరు” 

పార్ధ 
ర్తి 

వి.జె. పపేల్, శాసనసభా సంస్కరణల్ని ధ్వంసం 

వయడదా కా నన సభ రో వవేశించాలని అన్నారు. 

శాననోల్లంఘనను పోలిక ఉద్యమమే అన్నారు, 

ఇది ఆచరణ యోగ్యమైన, వాంఛనీయమైన మార్గం 

అస్ అన తక్కిన ముగ్గురూ ఇందుకు వ్యతిరేకం 

- లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్ సభ స్థానాల్లో మెజారిటీ 

టు అ]? పధ్య మని, అందువల్ల “అనుకున్న విధుగా. 

(ప్రతిష్ట భన కలిగచే మళలేమనీ అన్నారు. 

శాసనసభలకో (పవేశించి, వాటి ద్వారానే సహాయ 

నిరాకరణ నూతన కార్యక్రమాన్ని సొగంచాలని 

చి తరంజనొదాస్ , ఇతర బెంగాలీ నాయకులు అలీపూర్ 

సెం(టల్ జైలులో పున్నపుడే భావించారు. 1922 

మేలో చిట్టగాంగ్ కొం గెస్ కార్యక ర్తల సమా 

వేశంలో చి త్తరంజన్దాస్ భార్య, దాస్ భావాలను 

తెలియచేశారు. నాటినుంచి శాసనసభా (స వేశం పట్ల 

మొగ్గు పరగసాగింది. మోతీలాల్ నసెహూ, దాస్. 

అధి పాయాలకో ఏకీభవించారు. అయితే కః పంథాను. 

వ్యతిరేకించేవారు, ఇది వరలో గాంధీ అన్న వాక్యా 

లనే ఉదహరిస్తూ, శాసనసభలకో (ప్రవేశించి వాటిని 
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భగ్న పరచ జూడటం_ చేసిన [పమాణానిక్రే వ్యతిరేక మనీ, చి _త్తశుద్దితో కూడిన పనికాదనీ వాదించారు. టైగా (ప్రతిష్టంభన తొలగించేందుకు “పిట్రో? అధికౌరం (ప్రభుత్వానికున్నదని వీరన్నారు. 
1922 అకోబర్లో విద్రారబ కమిటీ, ని వేదిక వెలు వడిన తర్వాత, దానిపె నవంబరులో జరిగిన ఆలిం చేయా కాం(గెస్ కమిజేలో తరన భర్రనలు జరిగా అయిదు రోజుల చర్చ అనంతరం, పరిమిత సాయిలో కాసన్ ల్లంఘనానిక్ రాష్ట్ర కాం(గెన్ కమిజీలట అధి కార మిచ్చింది. 

1922 డి నెంబర్లో గయలో జరిగిన కౌంటగెస్, మహాసభలో శాగనసభా (ప్రవేశంపై తీవ చర్చలు జరిగాయి. శాసనసభల వో (ప్రవేశించాలనే వారిని (పో చేంజర్సు (మార్పు కావాలనే వారు గాను, అందుకు వ్యతిరేకులై న వారిని నో చేంజర్సు (చూర్చుకోరని వారు_ యథాతథవాదులుు)గాను, ఆనాటి నుంచీ పిలుస్తూ వచ్చారు. శ్వ కౌం(గెస్ కు అధ్యక్షుడు చిత్తరంజన్ దాస్. తన ఉపన్యాసంలో ఆయన శాసన సభా (ప్రవేశ ఆవశ్యకత గురించి గట్టిగా వాదించాడు. శాసనసభా (ప్రవేశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాజగోపాలాచారి (పవేశ పెట్టిన తీర్మానం విషయ నిర్ధారణ సభలోను, వృవ్ల్హః సభలోను నెగింది. 

ఇంతేగాక శాసనో లంఘనానికి కౌం(గెస్ కార కొర్రలు సన్నావోలు పూ రి చేయాలని, 25 లక్షల రూపాయల తిలక్ స్వరాజ్య ఫండ్ను పోగు చేయా లనీ, అహ్మదాబాద్ శ పథాన్ని అంగీకరించిన క్ర వేల వలంటీర్లను, ఆలిండియా కౌంటగెస్ కమిటీ నిర యించే తేదీ నాటికి పోగుచేయాలనీ కౌం్యగెస్ కీర్మానిం చింది. 

1922 డిసెంబర్ 81 నాటికి కౌం(గస్ మవహోసన పూ రిఅయింది. మరునాడ్తు 1928 జనవరి 1 ఆలిండియా కొం(గన కమిటీ సమావేశమెంది. చిత్ర రంజన్ దాస్ రాజీనామా సమర్పించాడు. కాంగగెస్లో ఆమోదించబడిన కొన్ని తీర్మానాలను తాను అంగి కరించడం లేదు గనుక తాను అధ్యక్షుడిగా ఉండటం భావ్యం కాదని అన్నాడు. అయితే కౌంటగెస్ను విడిన పెట్టడం లేదని ఆయన అన్నాడు. 
శాసనసభా (పవేశం కోరేవారు, కౌం(గెస్ లోఫలై మరో పార్టిని పెట్టారు. దానికి “కాం గస్, ఖిలావత్. 

వ Et 

ఖొర్ల్ సొంతం (తథ 

న్వరాజ్యపార్రి ” అని పేరు పెట్రారు, దీనికి చిత్త 
రంజన్ దాస్ అధ్యక్షుడు. మోతీలాక్ నెహూ మరో 
ఇద్దరు కార్యదర్శులు. వీరు (పకటించిన _పేణాళిక పె 

రా వందమందికి "వగా (ప్రముఖులు సంతకొలు చేశారు.. (cn 

1820 నవంబరులో వీరు ఎన్నికలలో పోటీ చేశారు. ఎన్నికల్లో మితవాద ఫెడరేషక్తో అవగాహ నకు రావడానికి వీరు తిరస్కరించారు. ఎక్కువ వ్యవధి లేకపోయినా మితవాదుల్ని ఎన్నికల్లో చిత్తు చేళారు. మధ్య రాష్ట్రం (సీ.పి)లో పూర్రి మెజారిటీ వచ్చింది. బెంగాల్ కౌన్సిల్లో అది పెద్ద పార్టీగా వచ్చింది. సంయు క్ర రాష్ట్రం (యు.పి అస్సాం అలో రండవ పెద్ద పార్టీగా వచ్చింది. కేం ద అసెంవీకి గల 181 సానాల్లో 42 సానాలు వచ్చాయి. 1924 ఫి బవరిలో గాది జైలునుంచి విడుద లయ్యాక. మోతీలాల్ నెహూ9 గాంధీని కలును కొన్నాడు. సహాయ నిరాకరణోద్యమానికీ, శాసన సభా_పవేశానికీ ప్రొనగదని గాందీ అభి పాయపడినా, స్వరాజ్యవాదులకు అడ్డంకి కలిగించరాదని భావించాడు. గాంధీ, చి _తరంజన్దాసుల మధ్య ఒడంబడిక కుది రింది. స్వరాజ్య పారీ శాసన సభలలోనూ, ఇతరులు చ శాసనసభల బయటా సనిచేయడానికి అంగీకరించాడు. 
దాన్ని 1924 డిసెంబర్లో బెలాంలో జరిగిన కాం(గెస్ ధృవీకరించింది. 

నేషనలిసుపారీ , త్రదితర సభ్యులు కొంతమంది ష్ చు సహాకారంత్రో స్వరాజ్య పార్త 
ఉల 

aa) కొన్ని విజయాల్ని సాధించింది భారత దేశంలో సంపూర్ణ బాధ్య తాయుత (పభుత్వాన్ని ఏర్పరచాలనే తీర్మానం 1924 ఫిబ్రవరి 18 న కేంద అసెంప్తీలో ఆ మోదింపబడింది. భారత దేశ రాజ్యాంగాన్ని రూపొం దించడానికి వివిధ (ప్రతినిధులతో రౌండ్ పేబుర్ సమా వేశం జరపడానికి త వ్రరలో ఒక నిర్హిత సమయాన్ని నిర్ణ యించాలని స్వరాజ్య పార్టీ కోరింది. 192425 బడ్జెట్ అంశాలు కొన్ని, స్వరాజ్య పార్టి కృషివల, కేంద్ర అసెంబ్లీ లో తిరస్క- రింపబడ్డాయి. ఫెనాన్సు బిల్లు (పవేశపెటడానికి మొ తంగా కేంద అనెంవీ. na) 
డా 

ఇద 
ag] తిరస్కరించింది కొన్ని చటాల్ని ఉపసంహరించాలని జీ 

కేంద అనెంవీలో 

_ ఖా లం 



నం (గామ బోరీ [తి 

(పభుత్వ విధానాలకు నిరసనగా అనేక సార్లు స్వరాజ్య 

పార్తీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు. (పభుత్వం ఏర్చాటు 

చేసిన సభల్నీ, ఆతిధ్యాల్ని వారు దిహిష్కరించారు. 

రాష్ట్ర శాసన సభల్లోకూడా ఇదే విధంగా స్వరాజ్య పార్టి 

సభ్యులు పనిచేశారు. 

అయితే ఈ ఎత్తుగడ లకు తోడుగా, బయట విపవ 

కార్యకలాపాలు నేక పోతే, వీటివల్ల లాభం లేదని 

సురేం(దనాధ బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళు సె సెతం విమర్శిం 

చారు. ఐనా “ఒక 'నిర్తీత కార్యక్రమంతో పనిజీసే 

పార్తీ, బాగా సుసంఘటిత మైన, (కమశిక్షణగలపార్తీ = 

స్వరాజ్యపార్షీ ” అని సెమన్ కమిషన్ తన ని వేదికలో 

రాసింది. 

1025 జూన్లో చి _త్రరంజన్ దాస్ మరణించిన 

తర్వాత స్వరాజ్యపార్తీ పతిఘటన సన్నగిల్లి ౦ది. 

లెజి సెటివ్ కౌన్సిల్లో స్వరాజ్య పార్టీ సక్షానికీ “అధ్య 

క్షుడుగా వున్న శ్రీపాదబలవంత తాంబే, గవర్నర్ 

కార్యనిర్వా (హాక వర్ష సభ్యునిగా నియమింపబడ్డాడు. 

దానికి ఆయన ఆమోదించాడు. శః చర్యను కొందరు 

ఖండించారు. కేల్యార్, జయకర్ లు సమర్థించారు. 

స్వరాజపార్తీ కార్యనిర్వాహక వర్షం నాగపూర్లో 

సమా వేశ మై “తాంబే చర్చను ఖండించింది. కేలా-ర్ , 

జయకర్లు స్వరాజ్యపార్తీ కి రాజీనామా నిచ్చారు. 

తర్వాత పీరిద్ద వా మూంజీ, శాసనసభ సభ్యత్వానికి 

కూడా రాజీనామా చేశారు. వి. జె. పటేల్ కేంద్ర 

అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యాడు. 1919 రాజ్యాంగచట్లం 

పనిచేసే తీరు తెన్నులను విచారించి, భవిష్యత్లో 

దాని అభివృద్దికి సూచన లివ్యడానికిగాను, ఒక కమిటీ 

1924 డిసె ౦బర్లో (పభుత కం నియమించింది. దానికి 

అలెగ్గాండర్ మడ్డిమన్ అధ్యక్షుడు. ఈ కమిటీలో 

సభ్యునిగా వుండవలసిందిగా కోరినపడు మోతీలాల్ 

నెహూ9 తిరస్కరించాడు. కాని సెన్యాన్ని త్వరగా 

భారతీయం చేయాలనే అంశంపె “'ప్కేన్ కమిటీని 

ప్రభుత్వం ఏర్పరచినపుడు, ఆ సభ్యత్వాన్ని అంగీక 

రించాడు. 1926 లో “బాధ్యతాయుత స సహకార” పార్టీ, 

అలాగే మరొక “నేషనలిస్తుపార్తీ " ఏర్పడ్డాయి. 

స్వరాజ్యపార్తీ లో తలె ఎత్తిన భేదాల్ని తొలగించే 

(పయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. కేంద అసెం వ్రీలో 

పనిచేసే విధానం పె మోతీలాల్ నెహూ, లజపతి 

రాయల మధ్య ఏర్పడ్డ విభేదాలవల్త, లజపతిరాయ్ 
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కేంద్ర అసెంల్లీ లోని కౌంగెస్ సభ్యళ్వానికి రాజీనామా 

ఇచ్చాడు. 1926 మార్చిలో కేంద అసెంప్రీ నుంచి 

వాకౌట్ చేయడానికి స్వరాజ్య పార్టీ నిర్ణ యించిరది. 

1926 నవంబర్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. స్వరాజ్య 

పార్టీ యేగాక, ఇతర పార్టీ లు కూడా (ప్రత్యక్ష 

మయ్యాయి. ఇదివరలా నిరంతర నిరోధక” విధా 

నాన్ని స్వరాజ్య పార్సీ జయప్రదంగా అమలు చేయలేక 

పోయింది. 

గౌహతిలో జరిగిన కౌం(గెస్ మహాసభ, కాంటగెస్ 

జాతీయ కోర్కెను (ప్రభుత్యం అంగీక రించేంతవరకూ, 

మంత్రి పదవుల్ని కాం్యగెస్ స్వీకరించరాదనీ, ఇతర 

పార్తీలు అందుకు వయత్నించితే ఎదుర్కో_వాలనీ 

తీర్మానించింది. బిడైట్ ను, ప్రభుతం తన అధి 

కొరాన్ని బలపరచుకో నేందుకు చేసే అన్ని శాసనాల్ని 

ఎదిరించాలనికూడా తీర్యానించ్చింది. స్పష్టమైన ఈ 

వై ఖరికూడా స్వరాజ్య పార్తీ ని బలహీ నపరచింది. 

1926 మార్చిలో శాసనసభలను -డి స్వరాజ్యపా వ్ర 

వాకౌట్ చేసినా, కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ 

అనుమతితో, వీరు తిరిగి శాసనసభలలోకి వసూ 

వుండేవారు. స్వరాజ్య పార్తీ వారు ఇలా శాసన 

సభలో, వాకౌట్ చేయడం, మళ్ళా తిరిగి రావటం 

ఇదంతా చూసిన ఒకరు “సంచార దేశభక్త కులు” అని 

హేళన చేశారు. మరొకరు “ఒకచోట నుండి మరొక 

చోటికి కదిలిపోయే దేశభ క” అని హేళన చేశారు. 

చివరకు 1926 ఎన్నికల్లో స్వరాజ్యపార్తీ మద్రాసులో 
తప తక్కి.నచోట్ల దెబ్బ తింది. 

శాసన సభల్ని “మటు పెడతాం” అనీ, వాటిని 

అంతం చేస్తామనీ “శాసనసభా సంస్కరణల్ని విధ్వం 

సం చేస్తాననీ స్వరాజ్యపార్తీ తమ లక్ష్యంగా చెప్పు 

కొంది. కౌని ఆ లక్ష్యం నెరవేరలేదు. సహాయ నిరా 

కరణ ఉద్యమాన్ని హఠాత్తుగా విరమించినప్పుడు (ప్రజ 

లలో కల్గిన నిస్పృహను పోగొట్టి ఉత్సాహం కలిగించ 

డంలో స్వరాజ్యపార్టీ మంచిసేవ చేసింది. (పభుత్వం 

(పతిపాదించిన బడ్జెట్ను, బిల్లులను కోసివేయడం 

ద్వారా (ప్రజలలో ఆస కిని శక త్తించింది. (పపంచ 

దృష్టిలో భారత ప్రభుత్వాన్ని, నవ్వులపాలు చేసింది. 

ఏ దేశీ (ప్రభుత్వంపై ప్రతిఘటన తత్వాన్ని కూడా 

కొంతకాలం నిలపగల్షింది. కాని మహదేవ దేశాయ్ 

దృష్టిలో “శాసనసభా కార్యక్రమం, బాణాసంచాలలాంటి 



అద్భుత మైస స 

వంత మెంది. ప్రభుత్వేం అపజయం 0 తర్వాత మచళో అప 

జయాన్ని పొ ందుతూ వచ్చింది. కౌని ఇవెవీ మనం 

దిలసడేలా చేయలేదు” 

స్వాతంత్ర సమరంలో ఎక్కడా కన్పించని అవ 
కాశ వాదులు స్వరాజ్యపార్తీలో చేరారు. శాసన సభ 

(సభుత్వాన్ని బట్రబయలు చేయడానికి ఉపయోగించు 
కోవాలనీ, సాయమాజ్య పరిపాలకులకు వ్యతిరేకంగా 
(ప్రచారం సాగించాలనీ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని వారు విడ 
నాడారు. సానుకూల సహాకారం పేరుతో (ప్రభుత్వంతో 
మీలాఖత్రె, తమ మ స్యంత _గూప్పళ్ని ఎర్పరచుకొన్నారు. 
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శ్షీణేంచ డానికి దారి 

దాడీ ప్రారంభించింది. | 1927 కరెస్సీపిల్లు రూపాయి 

మారకం విలువను 1 షిర్షి ౦గ్ 6 పెన్నేలుగా నిర్త 
యించడం, 1927 ఉక్కు 'కక్షణ బిల్లు _ మొదలై నవే 
ఈ దాడిలో భాగాలు. రాజ్యాంగ సంస్కరణల గురంచి, 
అభి పాయ సేకరణకు అందరూ తెల్ల వాళ్ళతో కూడిన 
సెమన్ కమిషన్ను సియమించుతు న్నట్లు 1927 చివ 
రిో భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శి లార్డ్ బర్కాన్ 
హెడ్ (పకటించడం_ఈ దాడి పరాకా ష్షకు పోయిందన 
డానికి నిదర్శనం. 

1923 = 30 నంధ్య కాలంలో బంధ ఉద్యవూలం 
1023. 30 సంవత్సరాల మధ్య శాసనసభా రంగం 

వెలుపల జరిగిన ఘటనలను సూలంగా పరిశీలించాల్సి 
పుంటుంది. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ విరమణ 
తర్వాత, అంతకుముందు కనించిన హిందూ ముస్టమ్ 
ఐక్యత రానురాను క్షీణించసాగింది. మత కలహాలు 
వృద్ది కావటం మొదలు పెట్టాయి. కొన్నిచోట్ల త 
వర్గహక్కులకోసం సాగి. చిన పోట్లాటలు మత౦ మును 
గులో కూడా సాగాయి. 1917లో ఏర్పడిన ముస్లింలీగ్, 
హిందూ మహోనభలు తిరిగి తనంగా పనిచేయ 
సాగాయి. 1919లో ఢిల్లీ జుమ్మాదుపీదునుంచి ఉపన్య 
నసించవలసిందిగా ఆహ్వానింపదడిన సామి (్రోద్దానంద 
ముసి ముల ఆ(గహాోనికి కారకుడయ్యాడు. ఆయన ఒక 
పన జాతీయత అనే వదం వాడు హ్నే, మతొంతరు 
క ముసి ములను “శుద్ధి 2 కొర్య(కమండ్వారా తిరిగి 
హిం దువులుగా మతాంతరీకరణ (పారం భించా డు. 
హాందూ సంఘటన” కౌర్య(క్రమం కూడా సాగిం 
డు. ఇదే సమయంలో సు పసెద్ద దేశభ ర్డెన న పై 
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దీన్ కి? చా, ముసిములను బలమెస శ క్రినంతి మైన వా ళు జ. న్ న్. నిగా చేయ యడానికి “తాంజీకొ “తాబ్లి కి పద్యమూ 
లను [పారంఖించాడు. ఢిల్లి తా అల్లాదాద్, జబల 
పూర్, నాగపూర్ లలో 'మతకలహాలు ల చెలరేగాయి. 
19 4 సె పెంబర్ 9, 10 తేదీలలో వాయువ్య రాష్ట్రం 
లోని కోహూట్లో జరిగన మతకల్లోలంలో ల 

హత్యలు జరిగాయి. శిరీగురు చనిపోయారు. 145మంది 
గాయపడ్డారు. 4 వేలమంది హొందువులు (ప్రత్యేక 
రై లులో ఇతర (ప్రాంతాలకు తరిలింపబడ్డారు. రెండు 
నెలలపాటు వీరు రావల్సిండి మొదలై నచోట్ల నివసిం 
చారు. అక్కడి పరిస్థితుల్ని విచారించడానికి గాందీ 
వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించగా (పభుత్వం అనుమతి నిరాక 
రించింది. 

1924 "నె సెప్టెంబర్ 18న గాంధీ హిందూ _ముస్లిమ్ 
సామరస్యం కోసం 21 దినాల ఉపవాసం (ప్రారంభించి 
అక్టోబర్ 8న విరమించాడు. ఢిల్తీలోని మహమ్మదలీ 
ఇంట్లో ఈశః నిరాహార వతం ప్రారంభమైంది. కొన్నాళ్ళ 
యిన్ త తర్వాత గాంధీని నగరం వెలుపల మరోచోటికి 
తరళించారు. 

రాహార్యవత సమయంలోనే గాంధీ శయ్యపక్కన 
వివిధ నాయకులతొ ఇక్యతాసభ. జంగింది. భాందూ 

పష కూడా ఈ నమావేశానికి హాజరయ్యాడు. మళ 
న్యాతం,త్రా నికి ఇతరుల అంత రాత్మకు నొప్పి కలి 
గిరదకుండా (పవ ర్రించాలలి వీరు (ప్రమాణం చేశారు. 
మత భుర్ద ణలకు దారితీసే సున్నిత విషయాలలో, ఆ 
ఘర్ష అలు ఉత్పన్నం కౌకుండే "దుకు కొన్ని నియ 
మోల్ని ఏర్పాటు చేశారు. 
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ఐనా ఆ తర్వాత రెండేళ్ళలో కూడ ముతకలహోలు 

సాగుతూనే వచ్చాయి. 1925 5ో పదహారు మత ఘర 
ణలు జరిగాయి 1926లో కలక తారో మక ఘర్ష అలు 

తీవరూసం దాల్చాయి. పెద్ద వబ్దణాల నుంచి "చిన్న 

పట్టణా లకు వ 923. 27 సంవత్సరాల 

నుధ్య 112 ఘర్ష అలు జరిగాయనీ, 450 మంది 

ప్రాణాలు కోల్పోయారనీ, ర్ వేలమంది 7 గాయపడ్డా డ్రారనీ 

సెమన్ కమిషన్ తెలియజేసింది. 

1927 ఆగస్టులో సిష్టు నాలోను, తర్వాత రెండు నెం 

లకు కలక శ్రాలోను ఐకమత్య సభలు జరిగాయి. సీమా 

సభలో పరిష్కారానికి వివరాలు తయారు చేసేందుకు 
ఒక కమిటీని నియమించారు. ఆ కమిటీ సభ్యులు కోరి 

నపుడు తిరిని సమావేశం కావాలని నిర శృ యించుకొన్నారు. 

కొని అలాంటి సమావేశం జరగాలనే అభ్యర్థనను 

సభ్యులు మళ్ళా కోరలేదు. కలక శ్రా సభలో కాం_గెస్ 

అధ్య క్షుడు శ్రీనివాస అయ్యంగార్ ఆధ్వర్యాన కొన్ని 

తీరా: సాలు చేశారు. ఐనా సే సామరస్యం కల్లలేదు. అన్ని 

పార్టీల వారిచేత మత రాజకీయాలనుంచి దూరంగా 
వుండే _పమాణం పై పెన సంతకొలు చేయి-చడానికి మోతీ 

లాల్, ఆజాద్లు చేసేన (ప్రయతా ఎలుకూడా ఫలించలేదు. 
(టిటిష్ (ప్రభుత్వం సై సెవున్ కమిషన్ గురించి (ప్రకటిం 

చిన తర్వాత మళ్ళీ క సమస్యకు శాశ్వత సరిషమ్కా 

రం చేయాలని (పయక్నాలు జరిగాయి. ఒకవె వైపు 

స్వాతంత్య ఉద్యమ శ కలు ఈ విధంగా చీలిపో 

వ్యాపించాయి. 

తున్న సమయులో నే (ప్రభుత్వ నిర్బంధ విధానం 

తీ _ఎవతర మైంది. రెక తొంగ ఉద్యమాలను, కారిక 

సంఘాలను అణనడేం మొదలు పెట్టింది. కుట కే కసులు 

బనాయిం చింది. 

1024 చివరి భాగంలో స్వరాజ్య పార్టీ పె (ప్రభుత్యం 

దు_ష్పచారం సాగించింది. చి త్రరంజన్ దాస్ స్ ఆయన 

అనుచరులు దేశానికి శశతుపుంని. నిందించ్రింది. 1924 

అక్షోబర్ 25 న బెంగాల్ గవర్నర్ ఒక ఆర్జినెన్సు 

ప్రకటించాడు, అరెస్టులు, విచ్చలవిడిగా సోదోలు జఏ 

గాయి. 60 (పదేశాలో ఉవయం మొదలు సాయం(త్రం 

దాకౌ సోదాలు జరిగాయి. కలకత్తా కాంగస్ కార్బో 

రేషన్లో ముఖ్య కార్యనిర్వాహణాధికారిగా వున్న 

సుభాష్ చం్యద్రబోస్నూ, మరో 40 మంది కాంగెస్ 
వాదులసూ అరెస్టు చేసింది. బౌ.బుళు, రివాల్వర్లు 

పేలుడు సావ తిని స్వాధినపరుచుకోడానికి సోదా 
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చేస్తున్నట్లు వోరెంట్లలో (ప్రభుత్వం తెలిపింది, వాటిలో 

ఒక్కొటి కూడా యీ సోదా ల్లో దొరకలేను. 

అలూరి వీతారొముకౌజు తిరుగుబాటు 
ల 

ఇదే సువత్సరం (బ్రిటిష్ పభుక్వాన్ని గడగడ 

లాడించిన సాయుధ తీరుగుదాటు ఆంధ్రలో జరిగింది. 

గోదావరి, విశాఖపట్నం జిల్లాలలోని గూడెం ఏజన్సీలో 
అల్లూ సీతారామరాజు నాయకత్వాన ఈ తిరుగుదాటు 

జరీగింది, కొ .డ (పొంత (పజల, మన్యం (ప్రజల 

దురవస్తలను నివారించడ మొక్కటే ఈ తిరుగుబాటు 

లక్ష్యంకాదు. (విటిష్ (పభుత్యాన్ని కూలదోసి 

స్వరాజ్యం సాధించడం కూడా ఈ తిరుగుబొమిలక్ష్యం. 

ఈ తిరుగుబాటు లక్ష్యం (పజాని స్వాతంత్ర్య మనీ, 

యుద్దం చేస్తేగా న స్వరాజ్య రాద, 19.9 ఏపిల్ 

21 న ఆంధప (తిక విలేకరికి సీతారామరాజు చెప్పి 

నట్లు చరిత కారులు రాశారు. 

అల్లా స సీశారామరాజా అసలుపేరు శ్రీరామరాజు. 

సీతారామరాజాగా తర్వాత (ప్రసిద్ది చెందాడు 1837 లో 

జన్మించిన 'సతారామరాజు, చిన్నవయసులో నే మన్యం 

(పజలను. (ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటుకు 

చేశాడు. 1922 ఆగస్టు 22 న చింతపల్లి 

సెషన్ పై దాడితో యీ తిరుగువాటు ప్రారంభమైంది. 

సోలీసు శే దొడిచేసి ఆయుధాలు స్వాధీనం 

చేసుకోవడం, | తమపె దండెత్తి వచ్చిన వారి] గెరిల్లా 
యుద్ధపు ఎత్తుగడలతో హతమార్చబం, ముందుగోనే 

హెచ్చరించి. పోలీను సేషన్లపై దాడి చేయడం సీతా 

రామరాజు కీర్థి (వతిషలను ఇనుమడింప జేశాయి. 

అకని ౪ రక్ "సాహ కాసగాథలు కొన్ని కట్టుకథలకో 

కలసి విశేష వ్యా ప్రి పి చెందాయి. రొజు మూ చేళ్ళేపాటు 

సాగించిన ఈ తిరుగువాటులో గామ్ మలుదొర, గా 

గంటందొర, పేరిచర్ల లా 

రాజు) గొగిరి ఎర్నేసు, ముట్లడం వీరయ్య, గోణంగి 

పండు పడార్, సంకోజి ముక్క-డు, బాలయ్యదొర, 

వీరయ్య దొర, మున్నగువారు సహాయపడ్డారు, ఈ 

సాయుధ తిరుగువాటును అణనడానకి కాకీసాడ నుంచి 

రిజర్వు పోలీను దళాన్ని పంపారు, రర్వాత జయ 

పురం రావా ఏనుగుల సాయుతో ఒక దొర 

(చెమెన్ హేర్ చేసిన దాడి విఫలమై అతడు నె 

యాడు. జాన్ అనే అకను కూడా తిరోగమించాడు, 

సన్నద్దం 

పోలీసు 

ఎషన్ల పై 

అగ రాజూ 
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పెదవలసలో టాల్భరు కూడో పిక్కబలం చూపక 
తప్పలేదు. సా్యమాజ్యవాద యుద్ధాలలో ఆరితేరిన 
స్కాట్ కవర్డ్ , హైటర్లు వచ్చీ రొవడంతోనే బలి 
అయ్యారు. 1923 సెప్పెంబరులో గామ్ మల్లుదొర 
అరెను అయ్యోఢు. 1924 జనవరి 27 నాటికి అస్సాం 
ర పుల్ (ఘయూర్క్రా దళం నర్సీపటిణంఎ చేరుకొంది. 
వీరికి గుడాల్ సెనికాధిపతి. మే నాటికి యీ దళం 
200 కి పెరిగింది వీరు కొండలు ఎగబాకడంలో 
నిపుణులు. 1021 ఏపిల్ 17న (పత్యేక కమిష 
నర్ గా రూధర్ ఫర్డ్ నియమింపబడ్డాడు. 1921 లో 
పలనాడులో అడవి పుల్ల రికి పన్ను చల్సించ నీరాకరిం 
చిన సందర్భంగా ఆ వుద్యమాన్ని అణచివేసి, కన్నె 
గంటి హనుమంతుని బలిగొన్న గుంటూరు బ్రిలా కలక్షరే ఈ రూధర్ఫర్డ్. తూర్చుతీర స్పెష 
పోలీను (తెలుగు, తమిళ మాజీ సైనికులు) దళాలు, 
రిజర్వు పోలీనులేగాక, మలబార్ పోలీను దళం 
ఉ పేం(ద పట్నాయక్ నాయకత్వాన రంగంలోకి 
దిగింది. మే 6వ తేదీన మాడేరునది సమీపంలో 
తిరుగుదాటుదార కు, మలబారు పోలీసులకూ పోరాటం 
జరిగింది. అగ్గిరాజు ఇక్కడ అరెసు అయాడు స్పీత్రా 
రామరాజు కొద్దిమంది అనుచరులతో ముఖ్యదళం నుంచ్చి 
విడిపోయాడు. మే 7 వ తేదీన మంపలోయలో సేతా 
రామరాజు అరసయాడు. కొయ్యూ రుకు తీసుకువచ్చాక అక్కడ నుంచి *తప్పించుకొనడాన్నీకి (వయత్నించగా 
కౌల్చి చంపారు.” అని ఆం(ధపదేళ్ (పభుత్వం 
(పచురించిన “ఆ౦(ధలో స్వాతంత్ర్య సమరం" 
(గంథక ర్రలు రాశారు, 

 రిశైర్దు పోలీను సూపర్నెంటు టి. వి. ఆళ్వార్ 
నాయుడు చెప్పిన కథనం ఇంకో ఏిధ౦గా వుంది. 
ఆయన చిత్తూరు జిల్లాలో నాలుగేబ్ళ సబిన స్పెక్ట రగా 
పనిచేశాడు. (ప్రత్యేకంగా మన్యంలో పనిచేయడానికి 
పంపబడాడు. రామవరంవద గప్పి తిరుగుతుండగా రాజు అతని అనుచరులు కోపిడలోయకిందికి పాకి వెళ 
తుండగా ఆళ్వార్ నాయడు హోరీను సిబ్బంది తరి 
మారు. పరస్పరం కౌల్సులు జరుపుకొన్నారు. సీతా 
రామరాజు గాయపడి పడిపోయాను. ఒక్కుమ్మడిగా 
నల్గురు పైనఎడి అన్ని సముపౌన్నారు, తర్వాత గాని 

అతడు సీతారావురాుని ఇన స్పెక్షరొకు తెలియలేదు, ముపలో (గౌమస్తులు బంధికుడు రాజేనని. ధృవపర 

జఖొరోల్ న్వాంతం(త్ర 

చారు. రాజును మంచంపై కట్టివేసి చింతల పూడికి 
తీసుకు వెళు తుండగా, కొయుూ్యూరు సమిపంలో, మేజర్ 
గుడాల్ ఎదురయ్యాడు. మేజర్ గుడాల్ సీతారామ 
రాజుని స్వాధినపరచుకొన్నాడు. 

“అస్సాం దళంలో [0 మందిని వెంటబెట్టుకొని 
నన్ను, నా జమేదారును తీసుకొని రాజును మంచము 
మీద అడవిలో కొంతదూరం తీనుకొనిపోయి అక్క_డ 
రాజు కండ్లకు గుడ్డ కట్టి చెట్టుకు కట్టి వేసి 80_40గజాల 
దూరం నుండి అన్సాందళాన్ని కౌల్బ్చమని గుడాల్ 
జేదురుమాల్ తో సంజ్ఞ చేశాడు. మూడు నాల్లు గుండ్ల 
దెబ్బలకే రాజు చనిపోయాడు” అని ఆళా్యళర్ నాయుడు 
తెలియజేశాడు. గుడాల్ తర్వాత ఈ ఇనొస్పెకరును రూధర్ ఫర్డ్ వద్దకు తీసుకు ' వెళ్ళాడు. రూధర్ఫర్త్ గుడాల్ చెప్పినట్టు రిపోర్టు రాగ ఇవ్వమన్నాడు. 
“రాజును కె వూరు తీసుకువచ్చిన తర్వాత కాల 
కృత్యాలు తీర్చుకో వాలని అడ గ్గాకట్లు విడదీసి పంపాం. 
రాజు పరిగె త్తినాడు. అందు పెన నేను నా సిపాయిలను 
కౌల్చుకున్నాను. కౌల్చిన పెన చనిపోయినాడు” అని 
ఆళ్వారునాయుడు ర్రాసి యిచ్చాడు, అదేకథను 
(ప్రభుత్వానికి పంపాడు. ఇలా ఎందుకు చేశాడో కూడా 
ఆయన ఇలా రాళాడు. 

“ఒకే యుద్ధరంగంలో చిన్న నాకరు పెద్ద ఆఫీ సరు చెప్పిన (ప్రకారము వినకపోతే వానిని ఒకటి 
రెండు గుండతో వారే చంపి శతృదాడిలో దెబ్బతగిలి ౧౧ 

చనిపోయాడని (వ్రాసారు. దానిక సాక్ష్యము లేదు, 
దేవుడే సాక్షి” 

ఆ విధంగా ముగిసింది అలూరి పేతారామరాజు వీర 
౧? గాథ. 

పెషావర్ కు|బకేసు 

1920 దశకంలో సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు భావాలు 
వ్యా ప్పి చెందాయి. జాతీయోద్యమంలోని యువకు 
లోను, తీ వవాదుల్లోను, కౌర్మికవర్ల సిద్దాంత మైన 
సోషలిజం బెొచ్చుకుపోవడం మొదలు పెట్టింది. సహ 
జంగానే 'టిటిష్ (పభుత్వం కమ్యూనిజాన్ని మొగ్గలో 
తుంచివేయాలని భావించింది. 1920లో హా(జత్ 
ఉద్యమ  _పభావంతో భారత దేశాన్ని విడిచి పెట్టి 
ఆఫ్ ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ల గుండా సోవియట్ లోని మధ్య 
ఆసియాలోకి కొందరు ముస్టిం యువకులు చేరు 



నం/గాము బతి (త 

కున్నారు. వారు కమ్యూనిస్టు భావాలు అలవరచుకొని, 

స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడటాని'కె తిరిగి భారత 

దేశం వస్తుండగా 1922 మార్చిలో వాయువ్య సరి 

హద్దులో అశెస్తయారు. రషీక్ అహ్మద్, అక్షర్ ఖాన్ 

మొదలై న పదిమంది యువ ముస్లిముల 2 ప్రై కు[టకేసు 

మోపబడింది. భారత దేశం పె బిటిష్ సామ్రాజ్య 

చక్రవ ర్హి ఆధిపత్యాన్ని కూలదోయడానికి వీరు 

కుటచేశారని నేరం ఆరోపించబడింది. ముగ్గురు 

అ్మపూవరులను మినహాయించి తక్కిన వారందరికీ 

దీర్హ కౌల శిక్షల్ని విధించింది (పభుత్వం. దీన్నే మొదటి 

కమ్యూనిస్తు పెషావరు “కుట'. కేసు అంటారు. 

1922 మే 81న మొదటి కుటకేసు తీర్చు ఇవ్వ 

దిడ్తది. ఈ కేసు 1927ల ముగిసింది. ఈ మధ్య 

కాలంలో అయిదు టో ల్లివిక్ కు[టకేసులు దినాయించ 

జడ్డాయి. రెండవ కు(టకేసులో అక్బర్ ఖాన్కు 

ఏడేళ్ళ కఠినశిక్ష, మూడునెలల ఒంటరిఖె దు విధింప 

బడింది. మహ్మద్ హు సేన్కు మూడేళ్ళ కఠినశిక్ష, 

మూడునెలల ఒంటరిఖి దు విధింపబడింది. పెవా 

వర్కు చెందిన గులాంమెహ బూబ్కు మూడేళ్ళ కఠిన 

శిక్ష, మూడునెలల ఒంటరిఖె దు విధింపబడింది. 1928 

మే 9న షౌకత్ ఉస్మానీని ని అరెస్తుచేశారు. షౌకత్ 

ఊస్మానీ బికనీర్ వా _సవ్యుడు. హిజరత్ ఉద్య మంలో 

1920లో భారత దేశాన్ని విడిచి పెటి వెళ్ళాడు. 

తాష్కెంట్ చేరాడు. యం. యన్. రాయ్తో అక్కడ 

నంబంధం ఏర్పడింది. 1921 ఆగను 21లో మాస్తోలో 

జరిగిన భారతీయ విషవకారుల సమావేశంలో పాల్గొ 

న్నాడు. ఈయన పై కేసు సందర్భంగా “లండన్ 

శుమ్ఫ్బు” పత్రిక "అనేక అభూత కల్చనలను సృషిం 

చింది. ఈ కుటకేసులో షొకతీ ఉస్మానీపై అద 

నంగా ఒక కేసు బనాయించి రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష 

విధించారు. అబ్దుల్ మజీద్, హవీబ్ అహ్మద్, 

రఫీజ్ అహ్మద్, ఫిరౌజుర్దిన్ మన్ఫూర్, సుల్తాన్ 

అహ్మద్ లకు ఏడాది కఠినకి క. గోహార్ రహ్మన్ఖొన్, 

మియా అక్బర్ షా కటక్ లకు మూడేళ్ళ కఠినళిక్ష 

ఏధింపబడింది 

కాన్పూర్ క్ముటకేసు 

'పధానమైన 

తీర్పుచెప్సిన కొద్ది కాలానికే, (టిటిష్ (పభుత్వం 

పెషావర్ బోల్షివిక్ కుట కేసులో 

7లలొ 

కాన్ఫ్యూర్ కుటకేసు బనాయించ్రింది. అప్పటికి రాజకీ 

యంగా చె వైతన్య వంతులై న భారతీయుల పె రష ష్యన్ 

విప్ప వ (ప్రభావం . హెచ్చుగావుంది. 'కొమ్యూనిసు 

గూప్పలు అన్ని రాషా9లలో ఆవిర్భవించాయి.భారత 

కమ్యూనిస్తుపార్తీ నిర్మాణం గురించి చర్చలు జరుగు 

తున్నాయి. ఈ పరిస్థితులలో కాన్పూరు కుట్రకేసు 
బనాయించబడింది 1923 మే 18న కలకత్తా తాలో ముజ 

ఫర్ అహ్మృద్ని (ప్రభుత్వం అరెస్తు చేసింది. అంతకు 

కొద్ది కాలం ముందు షౌకత్ ఊన స్మాన్ని అం రెస్టుచేసింది. 

లాహోర్లో గులాం హుస్సేన్ని అరెసు చేసింది. 

బొంబాయిలో డాంగేను, మదాసులో సింగార వేలు 

చెట్టియార్ లను అరెస్టు చేయవలసిందిగా భారత 

(పభుత్వం రాష్ట్ర ప ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది, ఐతే 

డాంగే పై 1818 రెగ్యులేషన్ చట్టం ఉపయోగించ 

డానికి బొంబాయి (పభుత్వం అభ్యంతరం చెప్పింది, 

ఇలాంటి కారణాల వల్లనే సింగారవేలు చెట్టియార్ ను 

కూడా అరెసు చేయలేదు. 
చ 

గులాం హుసేన్ భయపడి క్షమాపణ చెప్పు 

కొన్నాడు. 1928 డిసెంబర్ 20న నళినీగుప్తాను 

అరెస్టు చేసింది (సభుక్వం, అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్తు 

సంస్థతో, భారత దేశంలోని కమ్యూనిస్టు (గ్రూపులకు 

సంబంధమున్న దని నళినీ గుప్త (ప్రకటించాడు. 

తర్వాత డాంగే, సింగార వేలుచెట్టి య యార్లను కూడా 

చేర్చి ప్రభుత్యం 1924 ఫిబ్రవరి 21న క్కుటకేసు 

మోపింది. నిందితులు యం. యన్. రాయు, ముజఫర్ 

అహ్మద్. షాూకత్ ఉస్మాన్, యస్. ఏ. డాంగే. 

గులాం హుస్పేన్, నళినీ గుపా, సింగారువేలు చెటి 

యార్, ఆర్. సి, యల్. శర. ఇందులో గులాం 

హుస్వేన్ను కాన్సూర్కు తీసుకురాలేదు మార్చి. 

7న సింగారు వేలుచెట్టియార్ ను బెయిల్ పై విడుదల 

చేసి ఇంట్లో వుండటాన్కి అనుమతించారు. యం. యన్. 

రాయ జర్మనీలో వున్నాడు, శర్మ అండమాన్ నుండి 

విడుదలయ్యాక పోలీసుల నిఘా, వేధింపులకు గుర 

య్యాడు. పుదుచ్చేరి వళ్ళి అతడు తల దాచుకొన్నాడు. 

అంచుచేత ముజఫర్ అహ్మద్, కాకతి ఉస్కానీ, 

ఎస్. ఏ. డాంగే; నళినీ గుపాలపై కేసు కొనసాగింది. - 

1924 మార్చి 29న సెషన్సు బడ్డి పీరందరికీ నాలు ' 

గళ చొప్పున కఠినశిక్ష విధించాడు. 
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కాకోరీ కు[టకేసు 
వ్య కిగత విసవవాదులలో 1919 తర్వాత కొంత 

మార్చు వచ్చింది. అంతకుముందు మాజినీ, గారిబాల్తీ, 
ఐరిష్ వి పవయోధుల (ప్రభావం వుండేది. మన చేఖీం లోని భగవర్గీత, అరవింద, వివేకానంద, బంకించంద్ర 
రచనల [ప్రభావం స్ప :డ్రేవ. _పాదీన భారత బాన్న 
త్యాన్ని గురించి సరవకించేవాళ్ళు కొందరుండేవారు. 
కాని రష్యన్ విప్రవం తర్వాత వీరిలో మార్పు 
వచ్చింది. పాత నినాదాల స్టానే “ఇంక్విలాబ్ జిందా 
నానే (వి ప్రవం వర్చిల్తాలి) “సామాజ్యవాదం 
నశించాలి”, “శ్రామికవర్గం చిరస్థాయి అగుగాక” 
“భారత దేశం చిరస్థాయి అగుగాక” అని నినాదాలు 
ఇవ్వడం [(పారంభించారు. 

బెంగాల్ సంయు క్ర రాష్ట్రం (యు పి ) లలో 
వేర్వేరుగా పనిచేసున్న వ్యక్తిగత  విప్ట్లవవాచ 
సంఘాలు, సంయు క్ర రాష్ట్రంలో మొదట కొన్నాళ్ళు 
విడిగా పని చేశాయి. కాని తర్వాత రెండూ కలసి పని 
చేయ ప్రారంభించాయి. 1924లో మౌరా వద యోగీశచం్యద భట రీ అనే విప్రవకారుక్షు అకెస్తు 
అయినపుడు, అకనివద్ద లభిచిన ఒక పతం (పకౌరం 
సంయు క్రరాష్రంలొ 28 జిల్లాలలో విప్పవపార్చీ శాఖలు 
వున్నట్లు స్పష్టమైంది. విప్లవ వామలకు తమ పార్టీ 
నిర్వహణకు, కరపత్రాల అచ్చుకు, ఆయుధాల కొను 
గోలుకు డబ్బు అనసరమెంది. వ్య క్రగతంగా తమ 
వద్ద వున్నదంతా తెవ్చి ఖర్చు పెట్టారు. డబ్బుకోసం 
దోపిడీలు చేయడం అనివార్యం అని వారు భావించారు. 
కాశీ కేంద్రంలో శచీం[ద బి క్రీ నాయకత్వాన కొన్ని 
దోపిడీలుజరిగాయి. (ుభుత్వానిక చిక్కకుండా వు -డేం 
చుకు ఇతడు పల్లెల్లో దోపిడీలు గావించాడు. కాని 
ఇందువల్ల ఎక్కువ సొమ్ము లభించలేదు. చివరకు 
రెళ్ళల్లో ఖజానా దోపిడీ చేయాలనే ని ర్హయాంకి వీరు 
వచ్చారు. ఈ సలహో యిచ్చింది రామ్ (పసాద్ 
బిస్కిల్. 

1925 ఆగస్లు 9న లకోషో_సహరన్ పూర్ ,లెన్లో 
లలు దోపిడీ జరిగింది. లక్నో వెనకున్న బండిలో 
విపవవాదులు పదిమంది రెందు దళాలుగా ఎక్కారు, 
ముగ్గురు రెండవ తరగతి పెళ్రైరో, ఏడుగురు మూడవ 
తరగతి పె-పైలో ఎక్కారు. ఫీరివద్ద మోజర్ పిస్తోళ్ల 
ఇతర ఆయుధాలు, 800 తూ టాలుపున్నాయి. రైల్వే 

ఖొర్త న్నా ల్ 0(త్క్రా 

ఖజానా, (పభుత్వ ఖజానా కూడా ఆ బుడిలోనే పంప 
దిడుతున్నది. సాయుధ రిజర్వు పోలీసు దళం, తెల్ల 
సిపాయిలు సాయుధు లె కావలా కానున్నారు. తెల చు pan. na సిపాయిల దళాధివతి, రెండవ తరగతి పెశకెళో, 

చు కూర్చున్నాడు. కాకోరీ రై లే పేషన్ దాటినతర్వాత 3 ర | గొలుసు లాగి బండిని ఆప్పచేశారు. విపవవాదులు 
ఇట, కిందికి దిగారు. బండి! రండు వె పులా కౌపలా 

కౌస్తున్నారు. బండినుంచి (పయాణీకులను ఎవరినీ 
దిగవద్దని హెచ్చరించారు గారు, బుడి దిగ గొలును 

a లాగిన పెబివెస రావటానికి (పయత్నించగా, అతన్ని నేలమీద పడుకోవలసిందిగా వి ప్రవవాదులు 
ఆజ్ఞాపించారు. (పయాణీకులు ఎవరూ దిగకుండా భయ 
పెపేఏదుకు గాంతో తుపాకులు "పేల్చారు. ఖజానా 
పెసిను బద్దలు కొట్టడం కష్టమైంది. చివరకు 
అషఫర్ _ ఉల్లాఖాన్ సుత్తి దెబ్బలతో అతి (ప్రయాస 
మీద ఇనుసపెపె బదలు కొట్ర కిజానాసంచుబు తీశాడు. 
ఐతే వారికి లభించిన మొ తం ఐదువేల రూపాయలు 
మా(తమే. ఈ దోపిడీ జరిగేటప్పుడు లక్నోనుంచి 
మెయిల్ వచ్చింది. ఆ సమయంలో తమ ఆయుధాలు 
కన్పడకుండా జాగత్త పడ్డారు. మెయిల్ ఆగకుండా 
వెళ్ళిపోయింది. విపవవాదులు లక్షకు పారిహోయారు. 
ఈ దోపిడీతో సంబుధమున్నదని విచారించిన కుట 
కేసే, కాకోరీ క్కుటకేనుగా (పసిద్దిచెందింది 

1925 సెపైంబరు 28న ఈ కుటకేసులో అను 
మానింపబడిన 40 మందిని అరెసుచేశారు. పటుబడిన 
వాంలో బనారసీలాలర్, ఇందుభూషణమి |థ్ర అనేవారు 
అ(ప్రూవర్లుగా మారి రహస్యాలు దియట పెట్టారు. రామ్ 
(ప్రసాద్ బస్మిల్కు వచ్చే ఉ తరాలు ఇందుభూషణ 
మిత ద్వారా వచ్చేవి. అవకు మిత ఒక విద్వారి. 
ఆపాక చేసన వెంటనే మి సాన వచ్చే వుత రాలిన a 
టినీ పోలీసులు సెన్సార్ చేయ నారంభిచారు. వీటి 
ఆధారంగా మరికొందరిని అరెసు చేశారు, 

కాకోరీ క్యుటకేసు ఏవారణ 18 నెలలు సాగింది. 
ఐదువేల దోపిడీకేసుకు (సభుక్య పది లక్షల 
రూపాయలు ఖర్చు చేసింది. ఈ “కేసులో చేర్చబడిన 
చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, శచీంద్రనాధ బిక్ష, అసఫా 
కుల్లాఖాన్, రాజేం[దనాథ్ లహారీలు పట్టుబడ లేదు. 
లహరీ వేరొక శేనురో బెంగాల్లో శిక్షీంపబడ్డాక, 
లక్నోకు తీనుసవచ్చారు. కాకోరీ శేసు విచారణ 



నం్యగాము బరి [త్ 

పూ ర్హృయ్యాక అసఫాకుల్లాఖాన్ 1025 డిసెంబరు 8 న 

అరెస్తయాడు. శచీంద బ క్రికూడా తర్వాత అరెస్ట 

యాడు. ఏరిని అనుజం ధశకేసులో ఏచదారించి ఖాన్కు. 

ఉరిశిక్ష, బక్షికి యావజ్జీవ ద్వీపాంతర శిక్ష విధించింది 

కోరు. 1927 ఏప్రిల్ 7 న ఇచ్చిన తీర్పులో 

రాంవసాద్ బిస్మిల్ , రాజేంద్రనాథ్ లహరీ, రోషన్ 

సింగులకు ఉరిశిక్ష విధింపబడింది. శచీం(దనాధ్ 

సన్యాల్కు యావజ్జీవ ద్వీపాంతర శిక్ష విధింపబడింది. 

మన్మధనాధ గుప్తాకు 14 ఏళ్ళు, మిగతావారికి 4 

ఏశళ్ళనుంచి 10 వళ్ళ దాకా శిక్ష విధింపబడింది. వీరికి 

శిక్ష చాలదని (పభుత్వం అప్పీలు చేయగా హైకోర్టు 

పదేళ్ళ శిక్ష పడ్డవారికి యావజ్జివ డ్విపాంతర శిక్ష, 

ఏడేళ్ళ శిక్ష సేడ్డ వారికి 10 ఏళ్ళ శిక్ష విధించింది 

'హెకోరు. పిన్న వయస్స్కుడని మన్మధనాథ్ గుప్తా 

శిక్షను హెచ్చించలేదు. 

మత వొథా్యనికి లొంగని అసఫక్ 

ఉల్లాభాన్ 

అసఫక్ ఉల్లాఖాన్ డి నీలో అరెస్టయినపుడు, 

అతన్ని లకో్నోకు తీసుకు స్యా బండగా. అతనితో 

పాటు సయ్యద్ ఐనుద్దిన్ అనే మేజిసే మిట్ (పయాణం 

చేశాడు. ఇతడు ట్రిటిష్వాళ్ళ తొత్తు. 'జిశానికి శ(తువు, 

ముస్తి మ్గా తాను అతన్ని లోబర్చుకొని రహస్యాలు 

ఢక్రరించాలని సయ్యద్ ఐనుద్దన్ భావం. గూఢచారి 

శాఖకు చెందిన డి. యస్. పి. భొన్ బహద్దూర్ తసద్దుక్ 

హుసేన్ కూడా ఇదే తో అనఫకీ-ఉల్లాకానీకు 

ఇలా విజ్జి ప్తి చేశాడు. 

ఆక్సివ్యే" "ముస్తిమ్ జాతివౌడి ఏ, మేమూ అంతే, 

రాంప్రసాద్ విస్మీల్ హిందువు, (వీటిషువాళ్ళ స్థ సానంలో 

హిందూరాజ్యం స్థాపించాలని అతడి ఆశయం. స్రిప్ర 

గౌరవనీయమైన ముసి ౦ కుటుంబం నుంచి వచ్చావు. 

సీ మతానికి క్యతిరేకంగా, సీ మతం వారి (ప్రయోజనా 

లకు వ్యతిరేకంగా కాఫిర్లతో ఎందుకు చేతులు కల్పు 

తావు * 

ఐతే ఈ పప్పులేమీ అసఫక్- ఉల్లాఖాన్ ముందు 

ఉడకలేదు. ఆయన ఇలా జవాబిచ్చాడు. “రాం|పసాొద్ 

బిస్మిల్ నౌ దృష్టిలో హిందువు కాడు. అతడు హిందూ 

స్థానీయుడు. అతని ఆశయం హిందూ స్వాతంత్ర్యం 

కొదు. హిందూస్థానీ స్వాతం(త్ర్యం, ఒక వేళ అతడు 
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హిందూ స్వాతం్యత్యంకోసం ఉ త్రెజితుడై నా, నేను 

అతడితో చేరి వుం డేవాళ్ఞి. హీందూ యజమా న్ 

టిటిషు యజమాన్హ మధ్య సీవ్హ ఎవరిని ఎంచ 

కొంటావని నన్ను (పశ్నిసే నేను (బిటిమ వాడి 

కన్న హిందువునే యజమానిగా స్వకరిస్తాను. ఎంత 

లేదన్నా వారు భారతీయు లు 

రాంప్రసాద్ బిస్మిల్. అస ఫక్ _ఉల్లాఖాన్ ఒకే 

పశ్శింలో తినేవారు. అందుకు అతజ్జి కొఫిర్ అని 

నిందించినా లెక్క చేయలేదు. 

అసఫక్ _ ఉల్లాఖాన్ 1900 అక్షోబర్ లో సంయు క్ర 

రాష్ట్ర్రం (యు. పి ఎలో షాజహాన్పూర్లో జని శం 

చాడు. 8 వ తరగతిదాకా చదివాడు. [బిటిషు (పభుత్వ 

వ్యతిరేక జాతీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు. 

“మాతృ వేది సంస్థ” అనే విఫ్రవ సంస్థ సభ్యు 

డయాడు. షరొగంజ్, బిచ్ పూరీ, మెన్ పూరీ మొద 

లె నచోట్ర వి పవవాదులు చేసిన దోపిడీలలో పాల్గొ 

న్నాడు. 1927 ఏపిల్ 8 న _ఫెజాబాద్ జైలులో 

ఉరికందాలను కౌగిలించాడు. ఉరితీసే ముందు 'అసఫక్ 

-ఉల్లాఖాన్ దేశ పేజలకీ కింది సందేశ మిచ్చాడు. 

“మా దేశ రాజకీయ రంగస్థలం లో మా పాడను 

మేము నిర్యహించాము, మన దేశానికి స్వాతం(త్రరం 

రావాలనే ఆశయంతోనే, మా చర్య లన్నీ- అవి తప్పో 

_ఒపో్పోం చేశాం. నా చర్య గురించి కొందరు స్తుతించు 

తారనీ, మరికొందరు విమర్శించుతారనీ నాకు తేలుసు. 

కాని నిజమైన విస్త వకారునిగా వాటిని నేను, తక్క 

చేయను. చేను మరణించేముందు ఒక విషయాన్ని, 

స్పషం చేయదలచుకొన్నాను. మా విచారణ చాలా 

దీర! కాలం జరిగింది. ఐనా అప్రూవర్ల నుగాని (పభుత్వ 

సోక్తులను గాని చంపడానికి సయత్నించామా ? అది 

మా పంథా కాదు. వారి మతం, ధర్మం ఎమెనా మా 

దేశస్టులంతా _బిటిమ (పభుత్వ దుర్గాన్ని కూలగొట 

డానికీ దృఢంగా ఏకం కావాలని నా ఒకే ఒక కోర్కె. 

మన దేశంలోని అన్నీ మతాలవారికీ ప్రీటిషువాళు) 

శతృవులే. (విటిషు నిరంకుశ త్వాన్ని పూడ్చడానికి 

సమాధి తవ్వడం (ప్రతి భారతీయుని నైతిక విధి. 

(ప్రాసిక్యూషన్ వారు నిరూపించినట్లు నేను హంత కుణ్జీ 

కాదు. భారత స్వాతం(త్య బలిపీఠం పై ప్రాణో 

లర్సించుతున్న తొలి భారతీయ ముసి మ్ నప్పతున్నం 

దుకు నేను గర్వపడుతున్నాను.” 
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బడి చదువులేకున్నా, అస ఫక్ ఊర్హూలో కవి. 
ఊరి తీసేముందు కవిత చెప్పాడు. దాని భావం ఇది; 
“నిరంకుశత్వా న్నీ, అన్యాయాన్నీ భరించలేక ఫెజా 
బాద్ జై లు నుంచి మృత్యు భూమికి పయనిస్తున్నాను.” 
ఖుదీరాంటోస్ భగవర్గితతో, ఉరికంబం ఎక్కినట్లు, 
అస ఫక్ _ఉల్లాఖాన్ కురాన్ చేత పట్టుకొని ఉరికంబం 
ఎక్కాడు. 

రాం వసాద్ బిస్మల్ 

రాం పసాద్ బిస్మెల్ షాజహోన్పూర్లో జని్మిం 
చాడు. తం|డి మురళీధర్ తివారి. బాల్యంలో అల్లరి 
చిల్ల రగా తిరిగినా, ఆర్య సమాజం వారి సంపర్క_ంతో 
జవితంలో పెద్దమార్చు వచ్చింది. గురపుస్వారి, ఈత, 
నైకిల్ తొక్కుట, వ్యాయామంలలో ఆరితేరాడు, 
హైస్కూలు పద్యార్థి అయినా స్వయంకృషితో 
హిందీ, ఉర్దూ, బెంగాలీ భాషలో కృషిచేశాడు, 
కవిత్వం రాసేవాడు. జాతీయోద్యమాలలో పాలొ 
న్నాడు. 1916 అక్రో్నో కౌం|గస్లో విప వవాదులకో పరిచయమైంది. విష్ణవవాదుల సంఘం “మాతృ వేదిక” 
లో సభ్యుడయాడు. మణిపూర్ కు[టకేసులో నింది 
తుడే గాని పట్టుబడలేదు. నేపాల్, రాజపుత్ర సానా 
లలో (ప్రవాస జీవితం గడిపాడు. 'షేర్గంజ్, బిచ్ 
పూరి, మణిపూరిలలో విప'వవాదులు సాగించిన 
దాడులలో పాల్గొన్నాడు, విఫ్రవగితాలెన్నో రాశాడు. 
ఆవేశ పూరిత ఉపన్యా సాలు చేసేవాడు. అతను ధే ర్య 
శాలి. ఆపదలో చిక్కుకొన్నప్పుడు కూడా ఏమో(త్రం 
తొెటు పడని మనోనిబ్బరం గలవాడు, ఒకసారి 
రైెల్వేసేషన్ ప్లాట్ఫారం పెన అతని పెశెను కూలీ పడవెశాడు.  పెట్టిమాత " విడిపోయి, “రివాల్వరు తూటాలూ చిందరవందరగా పడిపోయాయి. సూటూ 
బూటూ హేట్ర్త్రో వున్న బిస్మెల్ తొణక్కుండా 
కూలివానిని గద్దించాడు. ఇదంతా చూసున్న ఒక రె లే 
పోలీను ఇనస్పెక ర్ అతనెవడో పన అధికారి అను కొని, అవన్నీ స పెటి, కూలివాస క్షమించమని అడిగాడు. రెండవ త్రీరగతి 
ఎమా(తం కంగారు పడకుండా వెళ్ళి “క్తూరు ఎన్నాడు. 
కౌకోరీ కుటకేనులో తానే స్వయంగా వాదించి, యభుత్వ వకీలును చికాకు పెటాడు. గోరఖ్పూర్ 
జిల్లా జెలులో 1927 డిసెంబర్ 19 న ఉరికంబం 

పెసెలోకి బిసి కల్ 

ఖొరొతో' నాంతోం (త్య 

ఎక్కాడు, 18 వ తేదీ రాతి యువజనులకొక సందే 
శం రాశాడు. ఉరికంబం వద్దకు వెళ్ళేముందు “వందే 
మాతరం, భారతమాతకి జై ' అని నినాదాలిచ్చాడు. 
శో బిటిషు సా మాజ్యవాచం పతనమవాలని నా కోర్కె.” 
అని ఉరితాడు కంఠాన్ని బిగించే ముందు తన ఆఖరి 
కోర్కెను తెలియచేశాడు, 

రౌం(పసాద్ బిస్మిల్ తల్లి కొడుకును ఉరితీశారన్న 

విషయంపై ఇలా అన్నట్లు చెబుతారు. “మాతృదేవి 
పాదాల వద బలియెన నా కుమారుని గురించి నేను 
గర్వపడుతున్నాను. నా కన్నా, దేశానికే నా కుమా 
రుడిలాంటి వారిపై ఎక్కువ అధికారం వుంది. 
మహత ర ఆశయానికై నా కుమారుడు మరణించాడు, 
అందుకు నేను విచారపడను.” 

కొకోరీ కు[ట్రకేసు పెద్ద సంచలనాన్ని కల్పించింది. 

వారిని జైలునుంచి లకో్నోలో కో ర్తుకు తీసుకు వెశ్ళేట 
ప్పుడు, మళ్ళీ అక్కడనుంచి, తిరిగి తీసుకువచ్చే 
టప్పుడు రోజుకొక మార్గంలో తీసుకువెళ్ళేవారు, 
(ప్రజలు రోడ్డు (ప్రక్కన నిలబడి నివాళు లర్చించేవారు, 
పత్రికలలో వారిని గురించి కథలు, గేయాలు, నాటికలు, 

వ్యాసాలు (పచురింసబడేవి. 

కార్మిక కర కొద్యమాల విజృంభణ 

1924 _ 25 లలో కారి్మికుల సమ్మెలు ఉధృత 

మయ్యాయి. 1924 లో 8,70,000 పని దినాలు, 
1925 లో 12,5000,000 పని దినాలు నష్టమయాయి. 
పని గంటల పెంపుదలకు నిరసనగా ఈ సమ్మెలు 

(సారంభమయాయి. 1924 _ 25 లో బొంబాయి జౌళి 
కౌర్మికుల సార్వత్రిక సమ్మె; 1926_27 లో రైల్వే 
కార్మికుల సమ్మె జరిగాయి. బెంగాల్ _నాగపూర్ ర ల్వే 
కంపెనీ (టిటిష్ (పయివేటు వ్యక్తు లది. దాని (పధాన 
కార్యాలయం లండన్లో వుండేది. దీనికి చెండిన ఖర్మ 
పూర్ లోకోమొటివ్ రిపెయిర్ అండ్ మెయింజునెన్సు 
వర్లుషాపులో నమ్మె ప్రారంభమై సార్వ (తిక సమ్మగా 
మారింది. సమ్మెను జవహర్లాల్, వి. ఏ. గిరి బల 
పరచారు. సంస్కరణవాదుల నాయకత్వం, (బిటిష్ 
(పభుత్వ దమనకాండవల్ల చాలా సమ్మెలు విఫల 
మయాయి. ఐనా కార్మికోద్య మం ఉధృతమవుతూనే 
వచ్చింది. 1926 నాటికి రమారమి 200 కార్మిక 
సంఘా లేర్పడ్డాయి, వీటిలో 80 వేలమంది సభ్యులుగా 
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చేరారు. వీటిలో అఖిల భారత _పేడ్ యూనియన్ 

కాం(గెస్కు అనుబంధింపబడిన 567 సంఘాలలో 

1,25,000 సభ్యులున్నారు. కౌర్కిక సంఘాలలో అతి 

వాదులు, కమ్యూనిస్టులు పనిచేయడం (ప్రారంభించ 

డంతో, కార్మిక సంఘాలు రాజకీయ తీర్మానాలు కూడా 

చేయ (ప్రారంభించాయి. కార్మికులను అణచడానికి 

పోలీసుల్ని వుపయోగించరాదని 1924 లోను, కారి 

కులకు కూడా వోటింగ్ హక్కు ఇవ్వాలని 1925 

లోను, అస్పృశ్యత, జాతి వివక్షలను ఖండించుతూ 

1926 లోను కార్మిక సంఘాలు తీర్మానాలు చేశాయి. 

ఇదేకాలంలో కార్మిక - కర్షక పార్టీ (వర్కర్స్ 

అండ్ పెజెంట్స్ పార్తీ) కూడా వృద్దిచెందసాగింది. 

మొదట మ(దాసులో సింగార వేలుచెట్లియార్, 1928లో 

ఈ పార్టీని కమ్యూూనిస్తులు స్యా సాపించడానికి చేసిన (వయ 

త్నం విఫలమైంది, తర్వాత “026.28 లలో బెంగా 

టొంబొయి, పంజాబ్, సంయు క్త రాష్ట్రం (యు. (| 

లలో నెలకొల్పబడ్డాయి. 1928 లో ఇవన్నీ కలసి 

అఖిల భారత కోర్మిక కర్షక పార్టీ (ఆల్ ఇండియా 

వర్కర్సు అండ్ పెజెరట్సుపార్రీ)గా స మె క 

మయ్యాయి. 1928 డిసెంబర్లో మొదటి మహాస 

జరిగింది. 1927 మే 1న కార్మిక దినోత్సవంగా జడ 

కొంది బొంబాయి కార్మికవర్గం. కార్మికవర్గ ౦లో 

పెరుగుతున్న కమ్యూనిస్టు _పాబల్యాన్ని తొలగించా 

లని (విటిషు (ప్రభుత్వం ఆలోచస. 1927.28 లలో 

(విటిషు (పేడ్ యూనియన్ కౌాంగెస్ పతినిధులు 

భారత దేశం వచ్చారు.” భారత దేశ కార్మిక సంఘాలలో 

మంచి నిర్మాణం, కమ్యూనిస్టులను వెళ్ళగొట్టడం' - 

ఈ రెండు పనులకూ = ప ేతినిధుల రాక దారితీసే 

బాగుండునని లండన్ * ము 1928 జూన్ 14 న 

రాసింది, కాని ఆ కోర్కె గొంతెమ్మ కోరికగానే మిగిలి 

పోయింది. కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం వ్యాపించుతున్నం 

దుకు వె వైస్రాయి లార్డ్ ఇర్విన్ 19498 జనవరిలో 

శాసనసభలో ప్రసంగించుతూ ఆందోళన వ్యక్త కం 

చేశాడు. 1928.29 భారత (ప్రభుత్వ సాంవత రిక 

నివేదికలో కూడా ఇదే ఆందోళన వ్యకృ క మయింది, 

మాంచెస్టర్ గార్డి యన్ పత్రిక 1929 లో ఆగస్లులో 

కార్మికులు కమ్యూనిస్టుల చేతుల్లొ పడిపో తున్నారని 
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వాపోయింది. కౌర్మికోద్యమాన్ని అణచడానికి (ప్రభు 

త్వం పూనుకొంది. 1928 "సె పైంబరులో “భారత 

దేశంతో కమ్యూనిస్తు కార్యకలాపాలు అణచివేసేం 

దుకు” పబ్ది క్ సేప్టీ బిల్లు (పేజా రక్షణ చట్టం) 

(పవేశ పెట్టింది. కానీ దాన్ని శాసనసభ తిరస్కరిం 

చింది. 1929 లో ఇందుకు (ప్రత్యేక ఆర్డినెన్సు (వక 

టించింది. బొంబాయి అల్లర్ల విచారణ కమిటీ అంటూ 

ఒకదాన్ని ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది. “నాంబాయిలో 

కమ్యూనిస్తుల కార్యకలాపాలపై త్రీవ్రచర్య తీసుకోవా 

అని అది రికమెండ్ చేసింది. 1929 మార్చిలో 

మీరట్ కమ్యూ నిస్తు కటకేసు పెట్టబడింది. (దీని 
వివరాలు మరోచోట ఇస్తున్నాం. .) 

కాంగెసులోకూడా ఈ పరిణామాలను (ప్రతిబిం 

బించుతూ అతివాదులు తలెత్తారు. విప్లవాన్ని అణచడా 

నికి షాంగేకు భారత (సెన్యాలను పంపడాన్ని 1927 లో 

మద్రాసులో జరిగిన కాం_గెస్ త్మీవంగా ఖండించింది, 

సా(మాజ్యవాద (ప్రతికూల పీడిత (ప్రజల అంతర్జా 

తీయ సంస్థను ఏరుర్చడంలో  కాం(గెస్ కూడ 

పాల్గొంది. (బ "సెళల్చ్లో జరిగిన ఈ సభకు జవహార్ 

లాల్ న్మెహూ (తినిధి, మోతిలాల్ న్మెహూ, జవ 

హర్లాల్ నెహూలు సోవియట్ యూనియన్ సంద 

రించారు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆ విషయంపై 

ఒక ప పుస్త కం రాశాడు. సోవియట్ ఆశయాల సరించి, 

విజయాల గురించి న్నెహూ బాగా (ప్రచారం చేశాడు. 

సా_మాజ్యవాద (ప్రతికూల పీడిత (పజల అంతర్జాతీయ 

సంస్థకు అనుబంధంకావడానికి మ(దాసు కౌం(గెస్ 

ఏర్పాట్లుచెసింది. మషదాసు కాంగెస్ స్లోనే పూర్త 

స్వరాజ్యం, అంతే సంపూర్ణ స్వాతం(త్రరం భారత 

దేశ అంతిమ లక్ష్యమనే తీర్మానాన్ని జవహర్ లాల్ 

నెహ్హూ (ప్రతిపాదించగా, సుభాష్చం(ద్రబోనూ, అతని 

అనుచరులూ బలపరిచారు. ఆ తీరా్యానం ఆమోదింప 

బడింది. నెహూ. సుభాష్చం[దటోసులు కాంటగెస్ 

కార్యదర్శులుగా ఎన్నికయ్యారు. సైమన్ కమిషన్ను 
బహిష్కరించాలని మోతీలాల్ నెహూ నాయకత్వాన 

(ప్రత్యామ్నాయ రాజ్యాంగ శాసన, ముసొయిదా 

తయారుచేయాలనీ నిర్ణయించబడింది. 
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వ = 
ఎవని గ్ బాత 

“సెమన్ గో బాక్!” (సెమన్ తిరిగి వెళ్ళిపో ఈ 
నినాదం దేశమంతటా 1928 లో (ప్రతిధ్వనించింది. 
ఎవరీ సెమన్ ? 1919 భారత ప్రభుత్య చట్టం 84 వ 
సెక్షన్ (ప్రకారం (పతి ప దేళ్ళకూ రాజ్యాంగం ఎలా 
నడుసుందో సమీక్ష చేయాలి. అందుకు సర్ జానా 
సైమన్ను మరో ఆర్లురు ఆంగ్లేయుల్ని ఒక కమిషన్ 
(ఉప సంఘంగా (బిటిష్ (ప్రభుత్వం నియమించింది, 
ఈ కమిషన్ నియామకం గురించి ఆ నాటి వె (సాయి 
ఇర్విన్ గాంధీకి తెలియజేసిన విధానం, ఎంత్ పొగరు 
జోతు తనంతో కూడివుందో చూడండి. 

లార్డ్ ఇర్విన్ 1926 ఏపిల్ లో రీడింగ్" స్తానే 
భారత దేశ వెసాయిగా వచ్చాడు. ఈయన తాత 
వెకొంట్ హాలిఫాక్ స కూడ భారత రాజ్యాంగ కార్య 
దర్శిగా పనిచేశాడు. ఇర్విన్ తండ్రి 30 స్తవమత 
భక్ పరాయణుడట. తాతగారి రాజకీయాలు, తండి 
మతభ క్రీ ఇర్విన్కి వంటబట్టాయని కొందరు భానిం 
చారు. మతభ క్రిగల వె సాయి, వివిధ మతాలతో 
కూడిన భారతదేశం “రొవడం _ శుభసూచకమేనని 
కొందరు వెరివాళు ఊహించారు. వె (సాయి భారత 
దేశంలో అడుగు పెటిననాడే, ఆనాడు “గుడ్ (ఫయిడే” 
కావడంతో, అధికార లాంఛనాల అటహోసాలను రదు 
చేసి చర్చికి వెళ్ళి (ప్రార్థన చేసిన ఇర్విన్ గురించి 
ఇలాంటి కలలు కనడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. 

కాని ఇర్విన్ పదవిలోకి వచ్చిన 18 నెలల వరకు 
గాందీని ఆహ్వానించడంగాని, గాంధీతో రాజకీయ పరి 
స్థితిని చర్చించాలనే ఉద్దేశంకాని వెల్ల డించలేదు. గాందీ 
తన పర్యటనలో . మంగుళూర్లో వుండగా 1827 
అక్షోబర్ 26 న ఆయనకు వై(సాయినుంచి ఒక కబు 
రందింది. అందులో నవంబర్ 5 న తనను కలునుకో 
మని వుంది. 

గాందీ తన పర్యటన కార్య (కమం రదు చేనుకొని 
1250 మెళ, రెండు రోజులు రెలులో “వయాణం 
చేసి ఢిల్లి చేరాడు. నిరీత సమయానికి ఇర్విన్ కార్యా 
లయంలో గాందీ అడుగు పెట్టాడు. ఇర్విన్ మరికొంద' 
రిని కూడా అదే సమయానికి పిలిచాడు. కేంద శాసన 
సభా అధ్యక్షుడు విఠల్భాయ్ పపేల్, 19927 చో 

ఖొర్తో న్యాంతం్యత్క 
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కౌంగెస్ అధ్యక్షుడైన (శ్రీనివాస అయ్యంగార్, 1928 
కౌం(గెస్కు అధ్యక్షుడుగా ఎన్నికైన డాక్టర్ ఎం. ఏ. 
అన్సారి కూడా అక్కడ వున్నారు. అందరూ తమ 
స్థానాల్లో కూర్చున్నాక, సైమన్ కమిషన్ నియామకం 
గురించి తెలిపే పత్రాలను అందరికీ ఇచ్చాడు. గాంధీ 
చదివి, మరేమెనా చెబుతాడే మోనని తలెత్తి చూశాడు. 
ఇర్విన్ మాటాడలేదు. 

“మనం కలుసుకోడం ఇందుకోసం మాత మేనా?” 
అని గాంధీ ప్రశ్న. 

“అవును” అని వె(సాయి జవాబు, 
ఎంత పొగరుబోతుతనం | ఎంతటి నిర్లక్ష్య మైన 

జబెదు | 

ఆ తర్వాత వేసాయి తాను కలుసుకొన్న వారితో 
కూడా, ఇది విధంగా వ్యవహరించాడు. ఒక చర్చ 
లేదు. ఒక వివరణ లేదు “సెమన్ కమిషన్ వస్తుంది. 
మి సూచన లేమైనా వుంచే ఆకమిషన్ ముందు వాజ్యూ 
లాలు ఇవ్వండి” అని మా(త్రమే అతడు చెప్పాడు. 

ఆ రోజుల్లో భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శిగా 
బర్కెన్ హెడ్ వుండేవాడు. 1929 లో బిటిష్ పఖు 
వుల సభలో ఆయన (ప్రసంగ భాగం చూడండి ఎలా 
వుందో ; 

“ఒక తరంలో, లేక రెండు తరాలో, లేదా మరో 
వంద సంవత్సరాలలో భారత (ప్రజలు సైన్యం, నావికా 
దళం, పౌర అధికారాలకు ఆధిపత్యం వహించగలదరనీ. 
ఈ దేశ (ప్రభుత్వ్వానిక్ గాక భారత దేశ (ప్రభుత్వానికే 
బాధ్యత వహించే గవర్నర్ జనరల్ ఉంటాడనీ, 
అలాంటి పరిస్థితికి భారత దేశం రాగలదనీ ఈ సభలో 
ఎవరైనా చెప్పగలరా?” అని బర్కెన్ హెడ్ (ప్రశ్నిం 
చాడ్రు. 

ఎంత అహంకారం | 
ఎంత శ్వేతజాత్య హంకారం [11 
భారత దేశ స్వాతంత్ర్య భవిష్యత్తును నిర్దయించేం. 

దుకు ఉద్దెశింపదడిన సైమన్ కమిషన్లో ఒక్క భార 
తీయుడూ లేడు. ఇది (బ్రిటిష్ పార్ల మెంట్కు నివేదిక 
సమర్చింపవలసిన పార్ల మెంట్ సభ్యుల సంఘం 
కనుక భారతీయుడెవడూ లేడని అనడానికి ఆస్కారం 



నం (గౌము బోరి [తో 

లేదు. లార్డ్ సిన్హా అనే భారతీయుడు అపుడు పార్ల 

మెంట్ సభ్యుడు. భారతీయులకి ఈ అవమానం 

భరింపరానిది. సెమన్ కమిషన్ను బహిష్క-రించాలనే 

భావం సర్వా వ్యాపించింది. వై (నాయి. సలహ 

మండలి మాజీ సభ్యుడు, సర్ తేజ్ . బహద్దూర్ 

సూ, సెమన్ కమిషన్ను బహిష్కరించేందుకు 

లిబరల్ పారీని ఒప్పించాడు. హిందూమహోసభ 

మొదటో ఎటూ తేల్చుకోలేక ఊగిసలాడిన్కా పండిత 

మదన” మోహన్ మాలవీయ ఒత్తిడితో బహిష్కా 
రానికి వోటు చేసింది. పునరుద్ధరింపదిడిన ముస్తి ంలిగ్ 

కూడా "సెమన్ కమిషన్. బహిష్కారానికే నిశ్చ 

యించింద్. జిన్నాను తమ వెపు తిప్పుకోడానికి 

ఇర్విన్ చాలా (ప్రయత్నం చేశాడు. కొని అదే సమ 

యంలో దర్కె-న్ హెడ్ తలపొగరు ఉపన్యాసం. అభి 

మానమున్న (పతి భారతీయునీ గాయపరచింది. జిన్నా 

కూడా సె మన్ కమిషన్ బహిషా్య-రానికే నిశ్చయించు 

కొన్నాడు. టిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడూ జోహుకుం 
అంటూ వుండేవాళ్లు కొందరు మినహా అన్ని పార్టిలు 

సెమన్ కమిషన్ ను బహి ష్క-రించాయి. 

భారతీయులు  సహకరించినా, * సహకరించక 
ఫోయినా “సెమన్ కమిషన్ తన పని తాను నిర్వి 

రించుతుందని వె (సాయి ఇర్విన్ ఫి(బవరి 2 న 

పకటించాడు. ఫిబ్రవరి 8 న సెమన్ కమిషన్ 

బొంబాయి చేరింది. ఆ రోజున దీనికి నిరసనగా భారత 

దేశమంతటా హరతాక్ జరిగింది. ఫి_టవరి 8న 

సెవన్ కమిషన్ బొంచాయిలో అడుగు పెట్టింది. 
తా ల . 

“నా జున్ తిరిగ ఫో*” అనే నినాదాలు రాసిన అటిలు,. 

నల్ల జెండాలతో పెద్ద ఊ రేగింపు జరిగింది. 50 చేల 

మంది వలంటీర్లు పాల్గొన్నారు. ఫిబ్రవరి 4 న ఢిల్లీకి 

ఆ తర్వాత కలకత్తా, మటదాసు, లాహోరు మొదలై నే 

చోట్లకు సెమన్ కమిషన్ వెళ్ళింది, ఎక్కడకు 

వెళ్ళినా వీరికి నల్లజెండాల స్వాగత మే. లభించింది. 

మద్రాసులో ఆంధ్రులు. జరుపుతున్న ఊరేగింపుపై 
పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఒకరు అక్కడికక్కడే 

మరణించారు. తర్వాత మరో ఇద్దరు చనిపోయారు. 

అనేకమంది గాయపడ్డారు. మదాసులోనే మరో ఊరే 

గింపునకు నాయకత్వం వహించిన టంగుటూరి (ప్రకాశం 

పంతులు పోలీసులు వద్దంటున్నా, చనిపోయిన 
య 

వ్యక్తిని చూడాలని పట్టుబట్టాడు. కదిలితే కాల్చుతా' 
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మని పోలీసులు బెదిరించారు. (ప్రకాశం చొక్కొ_విప్పి 

కాల్చుకోమని ఎదురు రొమ్ము చూ పించాడు.ద్మి గ్భాంతి 

చెందిన పోలీసులు కాల్పులు సౌగించే (ప్రయత్నం 

మానివేశారు. మరణించిన వ్య క్తిన గాయపడిన 

వారినీ (ప్రకాశం చూశాడు. 

కలకతాలోను మరికొన్ని చోట్ల విద్యార్థులకు పోలీ 

సులకు ఘర్షణలు జరిగాయి. సెమన్ కమిషన్ బహి 

ష్కార ఉద్యమ వెల్లువ చూచి (పభుతాానికి గంగ 

వెర్రులెకాయి. 'నిర్నోంధ. విధానానికి _ పూనుకొంది. 
లక్నోలో (ప్రజా సమూహాల పైన లారీఛార్జీ చేశారు, 

జవహర్లాల్ నెహూను కూడ ఒకచోట పోలీసులు 

లాఠీ దెబ్బలకు గురి చేశారు. పోలీసు కొల్చలాలు, 

ఆశ్విక దళాలు లాఠీఛార్జి జీయడానికి ఉపయోగింప 

బడ్డాయి. లక్నో, పోలీనుల సాయుధ శిబిరంగా 

మారింది. నాలు రోజులపాటు పోలీసులు స్వెర విహో 

రం చేశారు." అనేకమంది ఇండ్లను చుట్టుముట్టారు. 

(ప్రచారకుల్ని లాఠీఛార్టీకి గురిచేశారు. “సైమన్ తిరిగి 

ఫో” అని అరచిన అనేకమందిని అరెస్టు చేశారు. 

ఐనా(పజలు వెనుకంజ చేయలేదు. రోజురోజుకూ 

సెమన్ కమిషన్కు ,పతికూలంగా.. (ప్రదర్శనలు 

హెచ్చయ్యాయి. ఇదే సందర్భంలో కొందరు తాలూకా 

దార్లు సైమన్ కమిషన్కు లక్నోలోని కై జర్ బాగ్లో 

విందు తల పెట్టారు. విందు సమయంలో "వేలాదిమంది 

ఫోలీసులు చుటూ కాపలా కౌళారు. . ౩ జర్ బాగ్ 

సమీపంలోని . రోడ్డ వద్దకు కూడా అనుమాస్ంపదిడిన 
_పచారకులను .' రానీయలేదు. ఐనా కూడా “సెమన్ 

తిరిగి పో” “భారత దేశం భారతీయు లకే” అనే నినా 

దాలు రాసిన నల్లని గాలి పటాలు, రబ్బరు బెలూన్లు 

విందు జరిగే చోట సెమన్ కమిషన్ సభ్యులకు కను 

విందు చేశాయి. ' . 

పాట్నాకు సెమన్ కమిషన్ వచ్చినపుడు పెద్ద 
ఎత్తున స్వాగత సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు (ప్రదర్శించ 

డానికి, (పభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. కాని లారీలలో 

వచ్చిన జనం బహిషా్క-ర ఉత్సవంలో కే వెళ్ళారు. 

ఒక వందమంది లోపు (ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, చపా 

సలు మొదలె న వారు, సెమన్ కమిషన్కు స్వాగతం 

చెప్పారు. న్. 

_ అకోబరు 80 న లాహోర్లో పెద్ద ఊరేగింపు 

జరిగింది. _ఊ'రేగింపుకి ఎదురు రోడ్డుపె * లాలాలజపతి 
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రాయ్ నిల్చుని వున్నాడు. పోలీసులు పాశవికంగా లారీ 
ఛార్రి చేశారు. ఒక పోలీసు అధికారి లజపతి రాయ్ని 
తీవ్రంగా బాదాడు. ఆయన ఒక్క_డుగు కూడా వెనక్కి 
వేయలేదు. “నీ పేరేమిటి ఇ” అని ఆ అధికారిని 
అడిగాడు. అతడు జవాబివ్యుకపోగా మరికొన్ని 
దెబ్బలు వేశాడు. “నీవు మగాడివై తే నీ పేరుచెప్సు 99 
అని మళ్ళాగద్దించాడు లజపతిరాయ్. మళ్ళా దెబ్బలు. 
ఉదికులెన (పజల్ని లజపతిరాయ్ వారించాడు. ఆనాటి 
సాయం(తం జరిగిన సభలో “మమ్ము కొట్టిన (పతి 
దెబ్బా, (బిటిష్ సా_యాజ్య శవపేటికకు ఒక్కొక్క 
మేకు అవుతుంది” అన్నాడాయన. గుండె, ఛాతీపెన 
తగిలిన దెబ్బలతో (క్రమంగా ఆరోగ్యం క్షీణించి 1928 
నవంబర్ 17 న లజపతిరాయ్ క్రీర్రి శేమడయ్యాడు. 

సెమన్ కమిషన్ బహిష్కాార ఉద్యమంలో 
ఆం(దధులు వెనుకబడలేదు. నెమన్ కమిషన్ భారత 
దేశంలో అడుగిడినపుడు బందరు తాలూకా బోర్డుపై 
నల్ల జెండా ఎగిరిండి. అపుడు తాలూకా బోరు అధ్య 
తులు గొట్టిపాటి దబ్రహ్మయ్యగారు. పాఠశాలలకు 
సెలవు ఇచ్చారు. జిల్లాలోకల్లా ఇలా తాలూకాబోర్డు పె 
నల్ల జెండా ఎగుర వేసిన సాహసం ఘనత (బహ్మయ్య 
గారికి దక్కింది. 1028 లో _సైమన్ కమిషన్ రెండో 
సారి మద్రాసు వెళ్ళినపుడు, సైమన్ కమిషన్ (పతి 
కూల ఉద్యమంలో పాల్గొ నేందుకు కొండా వెంకొట 
ప్పయ్య పంతులు, బులుసు సాంబిమూ శ్రి, డాక్షరు 
(బ్రహ్మజోస్యుల సుబ్రహ్మణ్యం, కృష్ణాజిల్లా వారైన 
గొట్టిపాటి (బ్రహ్మయ్య, కాగడ్డ మధుసూధనరావు 
కొటగడ్డ వెంకటనారాయణరావు, ఇంకా మద్దూరి అన్న 
పూర్ణ య్య, ఆశ్మకూరి గోవిందాచార్యులు, దండు 
నారాయణరాజు, విక్కిన వెంకటరత్నం, 'మొసళికం టి 
తిరుమలరావు, కళా వెంకట్రావు, (కొవ్విడి లింగరాజు 
మొదలై న వారున్నారు. 

సెమన్ కమిషన్ వచ్చే, ఒకరోజు ముందు కొండా 
వెంకటప్పయ్య గారిని, మరి కొందరిని అరెస్టు చేశారు. 
మ(దాసు సము(ద తీరంలో (పకాశంగారి అధ్యక్షతన 
జరిగిన ఒక దిహిరకంగసభలో, శ్రీనివాస అయ్యంగార్ 
మాట్లాడారు. ఆయన ఏద్యార్గులను, త్రలి దండ్రుల 
అనుమతి లేకపో కే నల్పజండాల _పదర్శనలో పాల్గొన 
వద్దని చెప్పాడు. కాని (పకౌశం “మీ తలిదం(డులు 
అంగీకరించినా, అంగీకరించకపోయినా (సదర్శనలో 

భారత స్నారతోం [తో 

పాల్గొనండి. తర్వాత మీ తలిదండులు మీకు డబ్బు 
ఇవ్వకపోతే, నేను ముష్టి ఎ_త్రయినా మీకు సహాయం 
చేసాను * అని (ప్రబోధించాడు. 

తిరుపతి, కర్నూలు, ఎలూరు, బెజవాడ, ఢ్రీకా 
కుళం, విజయనగరం, గుంటూరు మున్సిపాలిటీలు 
సెమన్ కమిషన్ బహిష్కరణకు అనుకూలంగా 
తీర్మానం చేశాయి. మితవాది న్యాపతి సుబ్బారావు 
పంతులు కూడా దిహిష్కార ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. 
వీమువరం బార్ అసోసియేషన్ బహిష్కార తీర్మా 
నాన్ని చేసింది. ఫి(బవరి తిన జరిగిన హరాశ్లో 
న్యాయవాదులు, ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొ 
న్నారు. తెనాలి, గుంటూరులలో *నెమన్ తిరిగి పో” 
అనే నినాదాలతో వలంటీరు సెమన్ కమిషన్కు ఎదు రయ్యారు. గుంటూరు సమీపంలోని కొత్రరెడ్డిపాఠెం 
వెళ్ళినపుడు బహిష్కాార నినాదాలతో ద్వారాలు అమ 
ర్చారు. గుంటూరు మున్నిపాలిటీ _చెర్మనొగా వున్న 
నడింపల్లి నరనీింహోారావుగారు, మున్సిపల్ కార్యా 
లయం పై న ల్లజెండా ఏగుర వేశారు. 

కలక తావెళుతూ పైమన్ కమిషన్ సభ్యులు బెజ 
వాడలో ఆగినప్పుడు, బెజవాడ మున్సిపల్ చైర్మన్ అయ్య 
దేనర కాశేశ్వరరావు బం(టోతు ద్వారా సెమన్కు ఒక 
కవరు పంపాడు. అందులో సెమన్ బహి ష్క్మా.ర 
తీర్మానపాఠం - “సెమన్ తిరిగిపో * అనే పత్రాలు 
ఉన్నాయి. సెమన్ ఆ కవరు విప్పి చూచి వాటిని 
కలెక్టర్ క అందజేశాడు. ఆ సంవత్సరం పొడవునా 
దిహిష్కార ఉద్యమం కొనసాగింది. 1929 ఫిబ్రవరి 
న బులుసు సాంబమూ రిని బెజవాడలో అరసు చేసి సంనత్సరం శిక్ష విధించింది (ప్రభుత్వం. మోకీలాల్ 
నెహూ, (ప్రకాశం (పభుత్వ చర్యను ఖండించారు. 
మృదానులో ఫిబ్రవరి 17న అరెసయిన వారిలో కొండా 
వెంకటప్పయ్య, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య, కళా 
వెంక(టావు, జి. వి. పున్నుయ్యశా స్త్రి, కె. వి. ఆర్, 
స్వామి మొద లెనవారు వున్నారు, వీరందరినీ ఆరా(శే 
(పభుత్వం విడుదల చేసింది. 

సైమన్ కమిషను బహిష్కాార ఉద్యమ కాలంలో 
అతివాద భావాల వెల్లువ అన్నిచోట్లా విజృంభించింది. 
అనేకచోట్ల యువజనసంఘా లేర్పద్దాయి. వీటిలో 
ఎక్కువమంది విణ్యార్ధలు చేరారు. విద్యార్థి ఫెడ 



నం/గొము బరి [తొ 

రేషన్ కూడా ఏర్పడింది, వీరు జాతీయ భావాలనేకొక 

సోషలిప్తు భావాలను కూడా వ్యాపింప చేయ సాగారు. 

మ(ద్రానులో 1927లో జరిగిన కౌం(గైస్లో “పూ 

స్వరాజ్యం” లేక “సంపూ బ్ తి 

కాం(గైస్ అంతిమ లక్ష్యమస్ తీర్కానింపబడింది, 

జవహర్లాల్ నెహూ ప్రతిపాదించిన ఈ తీర్మా 

నాన్ని సుభాస్ చంద్రబోస్ బలపరచాడు. ఐతే ఇదివ 

రలో భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శి బరగాన్ హెడ్ 

అన్ని పక్షాలు అంగీకరించిన ఒక రాజ్యాంగ (సణాళి 

కను తయారు చేయవలసిందిగా స్వరాజ్య పార్రీని 

సవాలు చేశాడు, ఆ సవాలు స్వీకరించడానికి కాంగగెస్ 

సిద్ధపడింది. అఖిల భారత అఖిలపక్ష సమావేశం 

ఏర్పాటు చేయాలని వర్కింగ్ కమిటీకి 1926 డిసెం 

బరులో కాం(గెస్ ఆదేశించింది. 1928 ఫి(బవరి, 

మార్చి నెలల్లో ఈ సమావేశం జరిగింది. కౌని ఎలాంటి 

ని శ్రయానికి 'రాలేక పోయింది. 1928 మే 19న జరిగిన 

సమావేశం కూడా ఫలించలేదు. ఐతే మోతీలాల్ 

నెహూ ఆధ్వర్యాన ఒక కమిటీని ఏర్పరచింది. ఈ 

కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికే, నెహ్రూ కమిటీ రిపోర్డుగా 
(ప్రసిద్ది చెందించి. దీని సారాంశం ఇది : 

బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వానికి, అనగా (పభుత్వ) 

కార్య నిర్వహక వర్షం 2 పె, శాసన సభదే అధికారం. 

(బిటిష్ సామాజ్యా ంతర్గత డొమినియన్ పార 

మెంటులు లాగానే - కెనడా ఆ సెలియాలు లాగానే - 

అధినివేశ (ప్రతిపత్తి తి భారత దేశం క ల్లివుంటుంది. పార్ల 

మెంటులో సెనేట్, పతినిధుల సభ అని రెండుసభలు 

వుంటాయి. సెనేట్కు రాష్ట్ర కౌన్సిళ్శ దామాషా 

_పాతినిధ్యంతో 200 మంది సభ్యుల్ని ఎన్ను 

కొంటాయి. వయోజన వోటింగ్ (ప్రాతిపదికగా ప్రతి 

నిధుల సభకు 500 మంది సభ్యుల్ని ఎన్నుకొంటారు. 

జెంగాలులోని ముస్రిములకు, వాయువ్య రాష్ట్రంలోని 

ము స్రిమేతరులకు తప్ప, మత(గూపులకు పత్యేక 

ప్రాతినిధ్యం లేదు. రాష్ట్ర కౌనిళ్ళలో మెనారిటీలకు 

జనాభా (ప్రాతిపదిక పై స్థానాలు _పత్యేకించి రిజర్వు 

చేయబడతాయి, ఐకే ఈ రాష్ట్రాలలో ఈ (పత్యేక. 

రిజర్వేషన్ పంజాబు, బెంగాలులకు వర్తించదు. 

మొత్తం మీద చూస్తే ఈ నివేదిక అటు కౌం(గెస్ 
లోని అతివాదులనూ సంతృప్తి పి పరచలేదు. ము సముల 

లో కొందరు (ప్రముఖుల్ని సంతృప్తి పరచలేదు. 
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కాం(గెస్లోని యువకులు కోరుతు న్న హూ ర 

స్వరాజ్యా" నికి అర్థం సా(మాజ్యానికి లోబడిన డొమీ 

నియన్ సేటస్ (అధిని వేశ (సతిప త్తి అని భాష్యం 

చెప్పారు "నాయకులు. (వజాతం|[త్ర, లౌకిక సూ[శ్రా 

లపై సంపూ ర్హంగా వారు ఆధారపడలేదు. సూటిగా, 

రాజీలేని పద్దతిలో మత సమస్యను పరిష్కరించడానికి 

వారు (పయత్నించలేదు. 

1928 డిసెంబరులో కలక త్తాలో కాం(గెస్ 

మహాసభ జరిగింది. ఈ సభకు ముందు కలకిత్రాలో నే 

అఖిలపక్ష సమావేశం నెహ్రూ నివేదికను చర్చించ 

డానికి సమావేశ మైంది. ఆ సందర్భంగా మహమ్మ 

దలీ జిన్నా నాలుగు సవరణలు (పతిపాదించాడు. 

అవి'_ శేం్యద్ర శాసన సభలలో $8 1/8 శాతం 

వస్ ము స్రీములకు కేటాయించాలి. జనాభా (పాతి 

పైన చెంగాల్, సంజాబులలో ము స్టీములకు 

w= కేటాయించాలి. కేంద్రానికి గాక రాష్ట్రాలకే 

పరిశిష్ష అధికారాలు ( రెసిడ్యుయరీ పవరు) పుంచాలి. 

సి ధు రాష్టాన్ని బొంబాయి నుంచి విడదీయాలి. 

తాను (ప్రత్యేక నియోజక వర్గాలను కోరకపోయినా 

ము సిం (పేజలు ఎక్కువ మంది కోరుతున్నారని, ఆ 

తర్వాత 1931 లో ఒక ప్రషంగంల్' జిన్నా 

అన్నాడు. వ్యకి కిగతంగా తాను సంయు ర్త నియోజక 

వర్గాలకే అనుకూలుణజ్ణి అని అన్నాడు. వ్తే (పత్యేక 

నియోజక వర్గాల గూతిపదిక పె ఒక పరిష్కారానికి 

వస్తే, మున్ముందు హిందూ ముస్టింలలో సా్యాతం 

_్రానంతరం, పరస్పరం అపనమ్మకం, అనుమా 

ip 

౭? 

నాలు, భయాలు నశించి తర్వాత బహుశా ఈ 

(ప్రత్యేక నియోజకవర్గాల సమస్య సమసి 

పోవచ్చు నన్నాడు. 

కలక త్రా అఖిలసక్ష సమావేశంలో జిన్నా కోరె 

లను ఆమోదించలేదు. పెగా ఇతర మతవాదులు కూడా 

తమతమ కోర్మె-ల్ని వెలిబుచ్చ సాగారు. పంజాబులో 
సిక్కులకు (ప్రత్యేక ప్రాతి౦ధ్యం కావాలని సిక్కు 

నాయకులు కోరారు. 

1926 డిసెంబరు 28 న అఖిల పక్ష నమావేశంలో 

“డొ మి నియన్ స్టేటస్” పై చర్చ వచ్చి 
నపుడు. లక్ష్యం నుంచి తోవతస్పడం పిరెికిపందల పని 

గాని పోరాడేవారి పని కాదన్నాడు మహమ్మదలీ, 

దీనిపె మాటా మాట్లా పెరిగింది. మితవాదుల్తు 
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మహమ్మదలీని వ్యతిరేకించారు. కౌం[గెస్ నాయకులు 
మితవాదుల్ని ఖండించకుండా మౌనం వహించారు. 
దీనితో మహమ శ్రదలీ, షౌకతలీలు కాంగెస్ నుంచి డీప్ డానికి దారి తీసింది. 25 శాతం వున్న ముసి 
ములకు 8 శాతం కేంద అ నెంన్లీలో సీట్లు యివ్వ 
నిరాకరించారని వారి అభియోగం. పాొందూ పక్ష 
పొతం గల కొందరు కౌం(గెప్ వాదుల * నుద్దేశించి 
మహామ్మదలీ “మీరు యూదులు మీరు వ ర్రకులు” 
అంటూ నిందించాడు. నెహ్రూ నివేదిక గురించి ఆయన 
ఇలా అన్నాడు. ఈసిండియా కం పెనీ రోజుల్లో 
సృష్టి భగవంతుడిది. దేశం రాజుది. పరిపాలన జాన్ 
కంపెనీ బహుదూర్ది” అని అరచుకుంటూ దండోరా 
వేసేవారు. కాని న్యెహూ నివేదికకు అర్థం _ “సృష్షి 
భగవంతుడిది. దేశం వెసాయిది. పొ భ్రమెంటూ' ఫది పాలనా హిందూ మహానభది". 1928 హో సహార 
నిరాకరణ ఊద్యమతత్యం గురించి అద్భుత మైన ఉప 
న్యాసమిచ్చిన మహమ్మదలీయేనా ఈయన అని, అనే 
టంతగా ఆశాభంగం పొందాడు: (పసుత దాతావర' ణం మారని పక్షంలో ఒక సంవత్సరం వరకూ తాను 
హొందూ ము సిములు కలిసివున్న సంయు క్ర సభలలో 
పాల్గొననని షౌకదలీ అన్నాడు. తాను (ప త్యేకించి 
ము సిములని సంఘటిత * పరుచుతాననీ _ “హిందువు 
లకు వ్యతిరేకంగా కాదు, దేశ సేవకు” వారిని సంఘ 
టిత పరుస్తాననీ అన్నాడు. . 

ఒకప్పుడు పొందూ ము సిముల సఖ్యత కు నిర్వి 
రామంగా పాటుపడిన 'ఈ సోదరులు, యావత్ భారత 
దేశ అపూర్వ ఆదర. (పేమలు చూరగొన్న ఈ 
సోదరులు, తిరిగి కౌం(గైస్ సంస్థలో! రాలేదు. కల 
కతాలో జిన్నా కొంతవరకు (ప్రదర్శించిన సామరస్య 
ధోరణిని అవకాశంగా తీసుకొని, ఈ సమస్యకు ఒక 
తుది పరిష్కారం చేసి వుండవలసిందని చారిత్రక 
విమర్శకుల అభిపాయం.. 

ఇంకొక (పక్క కలకళా కాంగ్రెస్. నాటికి 
కౌం(గెనీ లోనూ, వెలుపలా అతివాద భావాలు వాం పి 
చెంద నారంభించాయి. లజసతిరాయ్ని తీవ లాఠీచార్రీక 
గురిచేసి ఆయన మరణానికి కారకుడైన సాండర్స్ 
(లాహోర్ అసిసైంటు వోలీసు సూవర్నెంటు)ను 
1928 డిసెంబరు 17 న రాజగురు, భగత్సింగ్లు 
కౌల్చి చంపారు, లజపతిరాయ్ పై లాఠిచార్డీ జరిపిన 

నే 

జార్ త న్నా తం/(త్యాి 

రోజున, లారీచార్తీ జరపడానికి ఆజాపించిన సాట్ను 
కూడా చంపాలని విస్తవ వాదులు తీహ్మొనించుకొస్నిరు. 
కాని, సాండర్సు ఒక్కడే చిక్కాడు... 

_ = ఇలాంటి ఊది క వాతావరణంలో డిసెంబర్ 26న 
ఎ. ఐ. సి. సి. సమావేశం జరిగింది. ఈ సమా 
వేశంలో చర్చనీయాంశాలలో (ప్రధానమైనది “డొమిని 
యన్ సేటస్ ” (అధినివేశ పతిప్ర త్రి. 

అంతకు ముందు కొంతకాలం గాందీ రాజకీయాలలో పాల్గొనలేదు. 1922 లో శిక్షింవబడి వున్నందున 1922 
గయా కాంగెస్లోను, 1928 ఢిలీ (పత్యేక కాంగ్రెస్ 
లోను, 1828 కాకినాడ కాంగస్లోను ఆయన లేడు. 
1924లో ఆయన వడుదలయ్యాడు. కౌన్బూర్ కాంగెస్ 
తర్వాత ఒక సంవత్సరంపాటు రాజకీయ మౌనవ్రతం 
చేశాడు. గౌహతి కాంగెస్లో పాల్గొన్నాడు. కాని 
మ[దాసు కొం(గెస్లో ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోలేదు. 
విషయ నిర్థారణ సభకు కూడా హాజరు కాలేదు. కాని 
అం పే ' అంటనట్లు వుండే. విధానానికి స్వస్తి చెప్పి 
గాంధీ కోలకతా కాం గెస్కు హాజరయాడు. 

“డొమీనియన్ సెటస్” (అధినివేశ (పతిపత్రిని 
గురించి గాంధీ తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టాడు. (భ్రీనివాన 
అయ్యంగార్, జవహర్ లాల్ నె హూ, సుభాస్చం[ ద 
బోస్లు డెమినియన్ సేటస్ భావానికి వ్యతిరేకులు. 
తన (నెహ్ఫూ నివేదికను ఆమోదించుతూ మెజారిటీ 
తీర్మానించని పక్షంలో తాను కౌం(గెస్కు అధ్యక్షత 
వపాంచబోనని మోతీలాల్ స్పష్టం చేశాడు. 
:. కాంగెస్కు కొద్దికాలం కిందే బార్హోలీ రైతుల 
పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని నడిపి విజయం 
సాధించిన వల్త భభాయ్ పేర్, కలకత్తా కౌం(గస్కు 
అధ్య క్షుడవుతాడని అందరూ భావించారు. కాని గాందీ 
ఇలా అన్నాడు; “బెంగాల్ (అం'ే బెంగాల్లో 
జరగబోయే కాం(గెస్)కు పెద్ద నెహూ అవసరం. 
ఆయన గొరవపదమెన రాజీకోరే మనిషి. దేశానికి 
అది కావాలి. ఆ దోరణిలో దేశం వుంది. అందుచేత 
ఆయన్ని ఎన్నుకోండి” అలా గాంది సలహా మేరకు 
కొంగెస్ అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన మోతీలాల్ నెహూ 
తన నివేదికలో పొందుపరచిన డొమినియన్ సేటస్ 
భావాన్ని కౌం(గస్ కార్యదర్శు లిద్దరూ_జవహర్లాల్ 
నెహూ, సుభాష్చం[దవోస్లు య వ్యతిరేకించారు. 
మ్మదాసు తీర్మానం “పూర్ణ స్వరాజ్యంను అమలు సరచా 



నం (గామ బరి (త్ 

లని కోరారు. గాంధీ మధి ధ్యే మార్ష ౦గా ఒక తీర్మానం 

(వవేశ పెట్టాడు. (బవిటిషు. ప్రభుత్వం గనుక 1930 

డిసెంబరు eT నాటికి నె(హూ నివేదికను అంగిక రించక 

పోయినట్లయితే కాం(గెస్ అహింసాత్మక సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని పారంభించుతుందని ఈ 

తీర్మాన సారాంశం ఐతే. జవహర్లాల్ నెహూ ఈ 

తీరాన్కాన్ని ప్యతిరేకించాడు. (బిటన్తో సంఇంధాలు 

పూర్తిగా తెగతెంపులు చేసుకో నిదే, నిజమైన 

స్వాతం్యత్యం లేదన్నాడు. గాంధీగారి కిర్మానానీక 

సవరణ పళీ పాదించాడు. “వింగ్ కమిటీ రూపొ 

దించిన తీర్మానాన్ని, గాంధీజీ (ప్రతిపాదించిన కర్మా 

నాన్ని సవాలుచేయడం సాహసం అనిపించినా తప్పదని 

అన్నాడు. కాంగెస్లో ఈ తీర్మానంపై చీలిక 

సంభవమయేలాగ కనించింది, చివరకు గాందీ రాజీ 

తీరాశ్రనాన్ని (పతిపాదించాడు. 1980 నా కి పెట్టిన 

గడువును 1929 క మార్చాడు. స్వాతం శ్రానీక 

సంబంధించిన క్షాజుకు సవరణ ఆహమోదింపబడింది. 

“కాం(గెస్ పేరిట సం పూర్త స్వాతం(త్ర్యానికీ (పదారం 

చేసుకొనేందుకు ఈ తీర్కానం (మోతీలాల్ నెహూ 

రిపోర్తును గురించిన తీర్యానం) ఏ విధంగాను అడ్డు 

రాదని ఆ సవరణ. 

గాందీ రాజీ తీర్మానం సారాంశం ఇది : 1929 

డిసెంబరు 81 లోగా అఖిలపక్ష కమిటీ రికమెండ్ చేసిన 

రాజ్యాంగ నిబంధనావళిని గనుక (పభుత్వం తిరస్క- 

ఆ మోదించకపోయినా కాం్టగెస్ అహిం 

సాత్మక సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని (ప్రారంభించు 

తుంది. పన్నులు చెల్లి ంచవద్దనీ లేదా తర్వాత నిర 

యించబడే మరో 

సిందిగా దేశ (ప్రజలకు కాం(గెస్ 

రించినా, 

వీధానాన్ని గాని అపలంబించవల 

సలహా ఇస్తుంది. 

విషయ నిర్హ య నభలో ఈ తీర్మానానికి 118 వోట్లు 

అనుకూలంగా 4 వోట్లు పతికూలంగా వచ్చాయి. 

మొదట రాజీ తీరా క్రైనోనికి నెహూ, టోస్లువోటు 

చేసినా, బహిరంగ సమావేశం వచ్చెసరికి బోస్ ఒక 

వరణ (ప్రతిపాదించాడు. నెహూ ఆ సవరణను బల 

పరచాడు. సవరణకు అనుకూలంగా 978 

వోట్లు, (పతికూలంగా 150 వోట్లు వచ్చి సవరణ 

ఓడిపోయింది. గాంధీ. ప్రతిపాదించిన 

నెన్ లది. 
౧ 

సుభాస్ 

తీర్మానం 

19 145 

కలకత్తా కౌాం|(గ౫స్ సమయంలో పారిా 

కార్మికులు, కౌం(గెస్ సభ ఆవరణలో చేసిన రః 

గమనించదగది. 50 వేలమండి సుశీక్షుతులై న కారి్మ 

కులు, కాంగెస్ పెండాల్ను _ఆ(కమీంచారు. 

“*వుహాత్రా”* అనే పేరుతో గాందీ జీవితం రాసిన 

జి. డి. టెండూల్కర్ ఈ సంఘటన గురించి ఇలా 

వర్తి రచాడు : 

...పారిశామిక కారి్మికులు విప్లవ మన స్ 

కువ వున్నారు (స్వాతంత్రం గురించిన తీర్మొ 

సంద) ఒక సంవత్సరంపాటు ఆలస్యంపట్ల అసహనం 

హించిన 50 వేలమంది సభాస్టలికి చేరుకొన్నారు, 

శతి యపరాకరు నమస్కరించారు. తర్వాత కాం|గస్ 

సభా వేదిక పె దాడిచేసి ఆ(కమించుకొన్నారు. తక్షణం 

స్వాతంత్ర్యం కావాలని, వారి నాయకులు (ప్రవేశ పెట్టిన 

తీర్మానాన్నిఆమోదిం చారు” రెండుగంటలపాటు పెండాొల్ 

వారి స్వాధీనంలో వుంది. బోను, నె_హూలాం౦టి అతి 

వాదుల విజ్జి పిసి కూడా వారు మన్నించ లేడు. చివరకు 

గాందీ, మోతీలాల్ నె హూ లాంటివారు విజ ప్రిచేయగా, 

తమ కోర్కెలను వింటామనీ, వాటిని సరించి ఆలో 

చిస్తామనీ_వారు హామీ ఇచ్చాక, , ఆ కార్మికులు 

పెండాల్ వదలి వెళ్ళిపోయారు. 

కలకత్తా కౌం(గెస్, (విటిష్ (పభుత్వానికిచ్చిన తుది 

హెచ్చరిక 1929 డిసెంబర్ $1వ శేరీతో ముగు 

డొమినియన్ 'సేటస్ ఇవ్వకపోతే 

సత్యాగ్రహ ఉద్యమం పాఠంభమమవే తుంది. దేశమంతా 

పోరాటానికి సంసిద్ధమై ఎదురు చూస్తూ వుంది. ఈ సరి 

స్థితులలో తర్వాతి "సంవత్సరం కార్యగెసు అ ధ్యక్షునీగా 

గాంధీని ఎన్నుకొండి కౌంగెస్. కాని గాందీ వైదొలగి 

స్తుంది. ఆనాటి; 

జవహర్లాల్ నెహ్రూను కాంగాస్. అధ్యక్షునిగా 

సూచించాడు. గాంధీ ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాడని 

ఆళ్చర్యపోయినా అతివాదులు అసంతృ ప్రి చెందలేదు. 

కాని 1929లో అక్షోబరు వె వై సాయి చేసిన (పకటన 

పెట్ల కాం _గెను నాయకులు కి కొందరు వెల్లి డించిన సుము 

ఖక ఆశ్చర్యాన్ని కలుగచేస్తుంది. ప వై నాయి ఇలా 

అన్నాడు. “డొ మనియన్ సేటస్ లక్ష్యం, భారత దేశ 

రాజా్యాంగ అభివృద్ధి యొక క్క సహజ సమస్యగా, నిశిఎ 

తంగా చెప్పని భవిష్యత్ కాలంలో చేరుకుంటుందీ.” . 
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ఈ (పకటనకు నుముఖతను న్య క్తంచే పే ధోరణితో గాంధీ ఆనిబి సెంట్, మోతీలాల్ నెహూ, జవహర్లాల్ నెహూ,సర్ తేజ్ బహద్దూర్ సహా మరికొందరు ఒక సహకార (ప్రణాళికపై సంతకాలు చేశారు. దీనే ఎ శిలీ (పణాళికఅంటారు. భారతడ్రేశ అవసరాలకు తగువిధంగా డొమినియన్ రాజ్యాంగ విధానాన్ని ఏర్పరచేందుకు ఒక పథకొన్ని రూపొందించాలి.” అని ఆ (పణాళిక కోరింది. తర్వాత తర్వాత జవహర్లాల్ నెహూ ఈ (పకా శికపె సంతకం చేయడం పొరపాటని అంగీకరించాడు. టిటిష్ (ప్రభుత్వ దమనకాండకు వ్యక్తిగత విప్లవ వాదులు, కమ్యూనిస్టులు, అతివాద కౌం(గెను వాదులు గురవుతున్న రొజుల్లో, ఈ  రాజీవోరణీ నూచించే (పణాళిక రావడం ఆశ్చర్యకరమే. రానున్న సత్యాగ్రహ ఉద్యమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని (పభుత్వం దమన కాండను మరింత తీ(వంగా ఉపయోగించడం (పారం భించింది. 

1928లో ఒకసారి "కేంద అసెంధ్రి అధ్యక్షునిచే నీరాకరింపబడిన (ప్రజారక్షణ బిలును తీరగ 1929 జన వరిలౌ (ప్రవేశ పెట్టబడింది. ఇదిసిప్రిలొనెలలో చర్చకు వచ్చింది. అప్పటిక్తే, 1929 మార్చి 20వకేదిన కమ్యూ నిసు నాయకులను, కౌర్కిక నాయకులను అరెస్టు చేసి మీరట్లో విచారణ (నారంభించింది. వారీ నేరం “భారతదేశంపై చ(క్రవ ర్రికిగల సార్వభౌమాధికారాన్ని తొలగించడం * 
. 

ఈ బిల్లును చర్చించినటయితే. మీరట్కేసు గురించి (పసావించవలసి వుంటుందనీ అది కోరు ధిక్కార మౌతుందనీ కేంద అ సెంస్లీ అధ్యక్షుడు విఠల్ భాయి పేల్ ఏప్రిల్ 2న అన్నాడు. ఈ కేస్తు పూర్తి అయ్యే వరకూ ఈ బిల్లును ఉపనంహారించుకోండి, చేదా మీరట్ "కేసును ఉపసంహరించుక్షోండ్షి అని (ప్రభుత్వానికి ఆయన సూచించాడు. కాని (పభుత్వం అంగీకరించలేదు. ఈ పరి సతులలో ఈ బిల్లును చర్చకు అనుమతించితే నభా నిదింధనావళిని దుర్వినియోగసరచినట్లవుతుందని విఠల్ భాయి పచెల్ (ప్రకటించాడు. ఆ తర వత సైట్కౌన్సిల్ కేం(దో శానన సభలను సంయు క్రంగా నమావేశపరి, ర బిల్లులోని అధికారాలను (ప్రభుత్వం పొం దేవిధంగా వై (సాయి ఆర్షినెన్సును (ప్రకటించాడు. క సంద ర్భంగా వై(సాయి ఉపన్యాసం కేంద్ర శాసన సభాధ్య శని నిర్ణయాన్ని విమర్శించే విధంగా వుందని సచ్చేల్ 

> 

జొరోత న్న తం/త్కా 

నిరసన తెలియజేశాడు, శాసనసభ గౌరవాన్ని అధ్యక్షుని 
నిర్హరహలను _విమర్శించుట తనఊరద్రేశం కాదని 
వె(స్రాయి జవాబు పంపాడు. - 

కేంద శాసనసభలో వ[పిల్ 8న కౌర్కిక వివాద 
చట్టం ప్యాసయింది. (ప్రజారక్షణ చట్రం గురించి తన రూలింగ్ ఇవ్వడానికి అధ్యక్షుడు లేచి నిలదిడ్డాడు. 
ఇంతలో రెండు బాంబులు విసరదిడ్డాయి. నాన్సు మెందిరు నర్ జారిస్కషర్ కు సమీపంలో ఈ బాంబులు జ యు పడ్డాయి. పెద్ద ధ్వనితో పొగతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసిన ఈ బాంబులు ఆ తర్వాత నిందితులు చెప్పినట్లు “ధ్వని కలుగచేయడానికీ, కదలిక కదిలించడానికీ ఉద్దేశింపబిడి నవే గాని గాయపర్చడానికి ఉద్దేశంపబడినవి " కావు”. గందరగోళంతో శాసనసభ ముగిసింది. భగత్ సింగ్ బటు కేశ్వరద త్రులు అరెస్టు చేయదిడ్డారు. ఆ తర్వాతనే 

ఏప్రిల్ 12న పైన ఉద హరించబడిన వైస్రాయి ఆరి నెను (పకటన జరిగింది. 

ఈ ఏ పిల్లోనే బొంబాయిలో లక్షా యాభై వేల 
మంది జ్లాళి కార్మికులు సమ్మె చేశారు. సమ్మె ఆరు నెలలు కొనసాగింది. జె౦ షెడ్ పూర్లో కార్మికులు, ఈస్టిండియా రైల్వే కార్మికులు, బెంగాల్ జూట్ మిల్లు కౌర్కికులు, కలకతా పారిశుద్ద్య కార్యాలు నిర్వ ర్రించే మున్సిపల్ కార్మికులు సమె చేశారు. (పభుత్వం 
అరెనులు, సోదాలు సొగించింది. నిర్బంధ కాండను వినియోగించింది. 

1857 స్వాతం (త్య సం[గామ వారి కోత్చవ సంద 
య ర్భంగా మీరట్లో మే §న ప్రభుత్వం పెద్ద బందో విస్తు చేసింది. ప్రభుత్వానికి ఎంత దడ పట్టుకుందో ఆనాటి హంగామా చూ సే తెలుస్తుంది. మీరట్కు వచ్చే వాళ్ళనూ పోయే వాళ్ళను బాగా తనిఖీ చ్లేసిగాని వదలి పెట్టలేదు. 

పు సకాలపె, ప(తికలపె నిషేధాలు ఎక్కు వ య్యా యిోోదా స్య శంఖ లాల లో భారత భారత దేశం” (ఇండియా ఇన్ బాండేజ్) అని డాక్టర్ సండర్ లాండ్ రాసిన (గంథాన్ని (పచురించినందుకు “మాడరన్ రివ్యూ” సంపాదకుడు రామానందచటరీ ని రాజ(దోహ నేరం కింద అరెసు చేసింది. సుభాస్చం(ద్ర బోస్ తదితర కౌం(గెస్ నాయకులు స్వల్పకారణాలపె అరెస్టు చేయదిడ్డారు. 



నం(/గామ చర్విత, 

. లాహోర్ కుట కేసులో నిందితుడై న విప్ప వవాది 

:జతీం(ద్రనాధదాను, జె జైళ్ళలొని అమ 

నిరసనగా 68 రోజులు కఠోర నిరాహారదీక్ష” అనం 
తరం 1929 సెపెంబరు 18న నిర్యాణం చెందాడు. 

ఈ నిరాహారదీల్లీ సాగుతున్నకాలంలో దేశం అట్టుడికి 

సట్లు ఉడికిపోయింది. నిరాహ ర వతం సాగిస్తున్న 

ఖై ీలను కోర్టుకు తీసుకురాకుండానే విచారణ  సొగం 

“చేందుకు వీలుగా” "పభుత్వం “నిరాహారవ్రత బిల్లు" 'ను 

ఒకదాన్ని (ప్రవేశ పెట్టింది. 

ఈ సరిస్టితులలో - కాం(గెస్ అనుయాయులలో 

.గందరగో భం, ఆందోళన వృద్దికా జొచ్చింది. డిలీతో 

కాంగెస్ నాయకులు నవంబరు (పారంభంలో చేసిన 

(పకటన గురించి సా(మాజ్యవాదులు సంబరప సర్దారు 
1820 నవంబరు 4 న “లండన్ టెమ్ ఇలారాసింది: 

“నిన్నటి (గన్ నాయకులు) (పకటన లాహో 

.5లళలో సమావేశం కాబోతున్న కాం|గెస్ి క కార్యక్రమం 

రద్దయినశే. * దిని అర్థం సంపూర్ణ స్వాతం (త్య 

లక్ష్యాన్ని “కాం (గెస్ వదలుకొందని ఆ పత్రిక భావం. 

సుష పరిస్థితులకు 

కాని కాంగెస్ నాయకులు చూపించిన రాజీ ధోర 

'ణీకి. వె వె (సాయి (పతిస్పృందించలేదు. వె వె(స్రాయి 

స(హూకు 'రాసిన జాబులో మోతీలాల్ నెహూ గాంది 

లను 1929 డిసెంబరు 28 న కలుసుకొంటానని తెలియ 

జేశాడు. అదే రోజున జిన్నా, స(ఫూ, సటేల్లు కూడా 

వె వె(స్రాయికి తమ తమ అభి|పాయాలను తెలియచేయడా 

నికి ఢిల్రీ చేరారు. _వెసాయి తన పర్యటన ముగించుకొని 

“తిరుగు . 'సయాణంచేస్తున్న సమయంలో అదేసమయాన 
ఢిల్లీ లో పాతకోట సమీపంలో ga లు లెనులో బాంబు 

-. పేలింది. వె స్రాయికొంచెంలోతప్పించుకొనా బడు. ఆనా 

గాంధీ ఇర్విన్ ల మధ్య చర్చలు హను. 

మొదట 45 నిమిషాలు వరకు బాంబు గురించిన (ప్రసా 

వనతో నే ముగిసింది. చివరకు వై సాయి చర్చలను 
“ఎక్కడనుంచి (ప్రారంభిద్దాం. రాజకీయ ఖై దీల పష 

యంతో (ప్రారంభిద్దామా సొఅని అడిగాడు. గాంధీ 
మొట్ట మొదట డోమినియన్ "సేటస్ గురించి మాట్లా 

డాలని కోరాడు, సం పూర్త అధిని'వేశ (ప్రతిప శ్రి త్పె 

. ఆధారపడి రౌండు టేబిల్ సభ, ప్రారంభించాలని గాందీ 

స్పష్టం చేశాడు. వె సాయి దాన్ని గురించి ఎలాంటి 

వాగ్దానం. చేయలేనని అన్నాడు. అధినివేశ (ప్రతిపత్తి త్రి 
(జోమినియన్ ఫేట్ )ని వాగ్దానం. చేస్తూ రె రౌండ్ టేబిల్ 

'చుంతో పాల్గొనబోమని 

సంపూర్త స్వాతంత్యం. 

తర్వాత 
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స మావేళానిక్. ,ఆహ్వానం.:ప పంపే, స్థితిలో తాను లేనని 

వసాలు న స్పష్టం: చేశాడు: ఆ పేధంగా లాహోర్ 
మహో సభకు. ముందు జరిగిన రాయబారాలు 

విఫలమ య్యాయి. . 

లాష హోర. కాంగెన్ 

1929 డి డిసెం బరు నెల చివరి వారంలో లాహోర్ 

లోని రావి నదీ తీరాన కౌం(గెస్ మహాసభ జరిగింది. 
రాజకీయ వాతావరణం ఊది క్రంగావుంది. ఈ మహా 

సభకు $0 వేలమంది "డేక్షకులు, (ప్రతినిధులు 

వచ్చారు. వాయువ్య సరిహద్దు రాష్ట్రం నుంచి ఖాన్ 

అబుల్ గభర్ ఖాన్ ; నాయకత్వాన ఎక్కువమంది ఈ 

సభకు హాజరయ్యారు. 1024 నుంచి - కాంగగెస్కు 

దూరమౌతన్న నుహ్మదరలీ, షౌక్రదలీ సోదరులు కూడా 

హాజరయ్యాలు. కౌని క కాం(గెస్ తల పెటనున్న ఉద్య 

హెచ్చరిండానికే. వారు 

వచ్చారు. ముసి ౦ జాతీయవాది , డాక్టర్ అన్నారీలో 

కూడా అంత ఉత్సాహం కన్పించలేదు. కాని మౌలానా 

అజాద్ మనస్ఫూ రి రిగా ఈ మహాసభలో పాల్గొన్నాడు. 

స్వాతం్యత్య ఉద్యమంలో ముస్తి 0౦ ప్రజాసామాన్యం 

పాల్గొంటార నే దృఢ విశ్వాసం ఆయనకు వుంది. 

మ వాతీలాల్  నెహూ తన _ అధ్యక్షపదవీకాలం 

ముగిసినందున, జవహర్లాల్ చె[హూకు ఆ బాధ్యత 

అప్పగించాడు. లాహోర్ కాం(గస్కు అధ్యక్షుడుగా 

జవహర్ లాల్. ఎన్నుక్ విడిన విషయం పాఠకులకు 

విదితమే. ' 

జవహర్లాల్ నెహూ తన అధ్య క్షోవన్యాసంలో 

సంపూర్ణ స్వాతం్యత్యం క కాం(గెస్ లక్ష్యంగా వుండా 

లని ఉద్యోధించాడు. (బిటిష్ సా_మాజ్య వాదాన్నీ, 

వ. సంస్ధ సానాదీశుల్ని ఆయన ఖండించాడు. తాను 

సోషలిస్తుననీ,. రిసబ్హికన్ను అనీ చెప్పుకున్నాడు. 
“మనది నె స్వాతంత్ర్యం అంచే' అర్థం ___ (బిటిష్ 

పెళ్త నం నుంచి, (విటిషు సామ్రాజ్యవాదం నుంచి 

స్వాతంత్ర రం పొందిన 

వపంచ , సహకారానికి, ఫెడరేషన్కీ 

చేసే న (ప్రయత్నాన్ని హర్షి స్తుంది భారత'దేశం.' అవసర 

మెతే తాను సమాన భాగప్వామిగా ఉన్న పెద్ద సము 

చాయం యొక్క (ప్రయోజనాలకోసం తన స్వాతం 

త్యాన్ని. కూడా కొంతవరకు త్యాగం చేయడానికి అంగీ 

ay 
i a 
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కరించుతుండి. సొమాజ్యతత్వం పూర్తిగా నిరూ 
లింపబడితే కాని భారత దేశం ఏ సమ్మేళనం (కామన్ 
వెల్ )లో గాని, సమాన భాగస్వామిగా ఉండజాలదు” 
[ప్రపంచంలోని తవ పరిణామాల్ని జవహార్ లాల్ 
నెహూ వివరించాడు. (పపంచం నూతన పరివ రన కోసం (ప్రసవవేదన పడుతున్నదని అన్నాడు. (ప్రాచ్య 
దేశాలతో పాటు భారతదేశం కూడా (ప్రపంచ ఊద్య 
మంలో పాల్గొంటున్నదని అన్నాడు. అధినివేళ (పతి 
పత్రి నిజమైన అధికౌరం ఇవ్వదనీ, పూర్తిగా విదేశ 
వైన్యం తొలగిపో తేతప్ప, ఆర్థికాధికారం విదేశీయుల 
చేతుల నుంచి పో తేతప్ప నిజమెన అధికారం కౌజాల దనీ, నెహూ అన్నా డు. హేంన __ అహింన 
(Violence and non Violence }o సమస్యను 
(ప్రస్తావిస్తూ, ఈ విషయాన్ని తాను నైతిక దృషితో 
కాక, ఎత్తుగడల దృష్టితో చూస్తున్నా 
నని న్య హూ అన్నాడు. పాొంసాయుత పద్ద 
తులు అవలంబించడానికి తగిన సాధన సంపతి శిక్షణ కాని మనకు లేదని నెహ్రూ భావించాడు. “హింసా 
రాహిత సద్ధాంతాన్ని మత విశ్వాసంగా కాక రొజ 
కీయ పద్ధత్గా ఉండాలని అన్నాడు. “జన సమూహో 
నికి సంబంధించినంతవరకు, ముందుగా తయారుచేయ 
బడిన విప్తవ సందర్భాలలో తప్పు తక్కిన అన్ని 
సందర్భాలలోనుముఖం్యగా శాంతిదాయకంగావుండాలి.” 
అని నెహూ తన అఆభ్మిప్రాయాలను విశదికరించాడు. 
జయాపజయాల్ని గురించి (ప్రస్తావిస్తూ “విజయం 
ధి ర్యంతో కార్యా చరణకు పూనుకొన్నవారికే తరచు 
లభిస్తుంది. తర్వాత ఫలితాల గురించి భయపడే పిరికి 
వారికి అది లభించదు" అన్నా. 

.. కలకతా కాం(గస్లో సంపూర్ణ స్వాతం త్య 
తీర్మానాన్ని వాయిదావేసి, రాజీ తీర్మానం (పవేళ 
పెట్టిన బాధ్యత గాంధీది. అందుకని ఆయనే ఇపుడు 
లాహోర్లో “ వూ ర్త సరా జ్య” సంపూర్ణ 
స్వాతం(త్య) తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించాడు. దీనికో 
గతంలోని నెహూ నివేదిక, దానిలో అంతర్భాగంగా 
వున్న డెమినియన్ సేటస్ లక్ష్యం కాలదోషం పట్టి 
రద్దయాయి. “పన్నుల నిరాకరణతో నష శాసనోల్లం 
ఘన. ఉద్యమ కార్య (క్రమాన్ని, తగిన సమయంవచ్చిం 
దని, భావించినవ్పడు, ప్రారంభించేందుకు” ఆలిండియా 

.కాం(గెస్ కమిటీకి కాం(గెస్' అధికౌరమిచ్చింది. 

థఖొొరొల్ న్యొరతోం (తోం 

జ్య సుభాష్ చంద్రబోస్ (పత్యామ్నాయ తీర్మానం (ప్రవేశ 
పెటాడు. “దేశంలో పోటీ (పభుత్వాన్ని నెలకొల్పడం. 

లు 

కను! 
(జ ౦గెస్ తన లక్ష్యంగా వెటుకోవాలి. అందుకోసం. 

కొర్మికుల్ని, రై తుల్ని, యువకుల్ని సంఘటిత పరచే 
క్ర రవ్యాన్ని చేపటాలి.” కాని ఈ తీర్మానం ఓడి. 
పోయింది. 

కా 

“నూతనంగా ని ర్రయించబడిన లక్ష్యానికి అను. 
గుణంగాను, రానున్న ఉద్యమానికి (పాధమిక చర్య 
గాను కాసన సభలను, (ప్రభుత్వం నియమించిన శాసన. 
సభా కమిటీలను పూరిగా బహిష్కరించాలి. జాతీ 
యోద్యమంలో పాల్గొనే కౌం(గెస్ వాదులు తదితరులు 
భవిష్యతి లో ఎన్నికలలో పాలొనరాదు. (పసుత శాసన. 
సభ్యులు తమ సభ్యత్వానికి రొజీనామా చేయాలి” అని. 
కూడా స్పషం చేసింది. 

(Fai) 

(పథాన తీర్మానంలో వై (సాయిని గురించిన (పస్తా: 
వన (స్వరాజ్య సమస్య పరిష్కారానికి. వై సాయి. 
చేసిన (ప్రయత్నాలను వాఘించే భాగం పెన 
గాంధీ సూచించిన కార్యక్రమ వివరాల పెన చాలా సేస్త 
తరన భరనలు జరిగాయి. వె (సాయిసపె పయోగించిన. జ జ్ చా రా రైలు బాంబు ప్రయోగం పె తెచ్చిన తీర్మానం గురించి 
కూడా తీవ్రంగా చర్చలు జరిగాయి. కొద్ది వోట్ల 
మెజారిటీతో మాత్రమే, నాయకత్వం ప్రవేశ పెటిన. 
ఆ తీర్మానం నెగ్గింది. (పధాన తీర్మానానికి 14 సవర 
ణలు వచ్చాయి. కొన్నిటిని ఆమోదించి, మరికొన్ని 
టిని మహాసభ తిరస్కరించింది. రాతి పదిగంటలకు 
చర్చలు ముగిశాయి. 12 గంటలకు సంపూర 
స్వాతం (త్య తీర్మానం, ఇతర తీర్మానాలు ఆమో 
దింప ఇడాయి. అప్పటికే కలకతా కాం(గెస్ ఇచ్చిన ఢి 

గడువు _ 1981 డిసెంబర్ క1లోగా 
సెటస్ ఇవ్వాలనే గడువు _ ముగిసింది. 

డొమినియన్' 

1929 సంవత్సరం ముగిసి [1880 సంవత్సరం 
అడుగిడిన ఆ అరరాత్రివేళ, స్వాతంత్ర్య పతాకాన్ని 
(ఎరుపు, తెలుపు" పచ్చరంగులతో కూడిన పతాకం _ 
తర్వాత కొన్నాళ్ళకు ఈ పతాకంలోని ఎరుపు రంగుకి 
బదులు కుంకు మపువ్వురంగు చేర్చారు కౌం[ గెస్. 
అధ్యక్షుడు జవహార్ లాల్ న్యెహూ ఎగర వేళొడు. 
“ఇంక్విలాబ్ _ జిందాబాద్ | జిందాబాద్ 1” విప్లవం . 
వర్శిల్లాలి) అన్న నినాదాలు చెవులు గింగురుమ నేటట్లు. 



నం/గౌామ చరి॥/త 

మార్మోగాయని “నుహాత్మా” అనే (గంథ రచయిత 

"బండూల్కర్ రాశాడు. 

లాహోర్ కౌంగెస్ అమిత మైన చలికాలంలో 

జరిగింది. డాక్టర్ సట్టాభి సీతారామయ్య ఆనాటి 

వాతావరణాన్ని, రాజకీయ వాతావరణాన్ని ఇలా వరిం 

చాడు. “కొం(గెస్ సభా భవనమునకు బైట సహింప 

రాని చలి. కాని వె వె (సాయితో రాయబారము లసజయం 

పొందుటచే కలిస భావ తీవతకతన, హృదయముల 

లోని ఉ(దేకాగ్నీ కణముల వలన, సాగాము భరీ 

నినాదముల కుప్పొంగిన శరీరముఆ మూలమున మాకా 

చలి గాడుులు తగిలినే వేవు.” 

భౌతికమైన ఈ చలియే గాదు. లాహోర్ కాం(గె 
స్త్రో, జన సామాన్యానికి కూడా (బిటిష్ వాళ్ళతో 

పోరాటమంసే ఊన్న చలి. భయం ._ కూడా వదలి 
పోయింది. లూయీఫిషర్ అన్నట్లు - “(్రిటీష్ 

శాసనం అంతే మారు మాటాడకుండా 'తలవొగే భార 

తీయ (ప్రవృత్తి తి 19890 నాటికి గతకాలపు మాటగా 

మారిపోయింది. 1028, 28 ,80లలో పెకి కనపడ 

కుండా, ఇతరుకూడా తరచు గమనించ లేనంతగా, 

భారతీయులు స్వతంత్ర మానవులయ్యారు. శరీరం 
ఇంకా సంకెళ్ళలోనే వుంది. కాని భావం మా(తఆ 

జైలు నుంచి తప్పించుకు పోయింది.” 

బారోలీ ర తు సత్యాగహం 
a య 

లాహోర్ కాంగ్రెస్కు పూర్వం (ప్రదర్శితమెన 
(పజా చె చెతన్య వెల్లునకు నిదర్శనం బార్జోలీ రె తుల 

సత్యా_గహం. బొంబాయి రాజధానిలోని సూరత్ జిల్లాలో 

బార్జోలీ ఒక చిన్న తహశీలు, దాని జనాభా 87 వేలు. 

1928 లో బార్జోలీలో రె తుల సత్యా_ాగహం (పారం 

భించినా దానికి పునాది 1922 నుండీ వుంది 1022 నాటి 

సంఘటనలను కూడా జ ప్తికి తెచ్చుకోవటం అవసరం. 

1922 జనవరి x] న బార్జోలీ తాలూకౌ (ప్రజలు 

సమావేశమయ్యారు. ఆ సమావేశానికి ఖద్దరు వస్తా లు 

ధరించిన 4000 మంది వచ్చారు. ఇందులో $80 మంది 

ప్రీలు కూడా వున్నారు. ? 

లోబడి, సత్యాగ్రహ ఉద్యమం సొగించుతామనీ, ఆ 

ఉద్యమం సాగించే మొట మొదటి ఘనత బార్జోలికి 

దక్కుతుందనీ ఈ సమావేశం కాంగెస్ వర్కింగ్ 

కమిటీకి తెలియజేసింది. వర్కింగ్ కమిటీ జనవరి $1న 

గాంధీ విధించిన షరతులకు 

£0 £49 

సూరత్లో సమావేశమై, బార్జోలీ ప్రజలు సత్యాగ్రహ 
ఉద్యమాన్ని సాగించడానికి అధికారమిచ్చింది. ఐతే 

గాంధీ అనుమతిని ముందుగా పొందితేతస్ప, దేశంలో 

ఇతరచోట్ల ఉద్యమాన్ని _పారంభించరాదనీ, బార్డోలీ 

సత్యాగ్రహ ఉద్యమానికి ఇతర రాష్ట్రాల వారు 

సహాయం చేయాలనీ వర్కింగ్ కమిటీ తీర్మానించింది. 

ఫిబ్రవరి 1 న గాంధీ వె వై (నాయికి పంపిన తుది 

హెచ్చరికలో ఈ క్రింది విషయాలను తెలియచేశారు. 
“బార్హోలీ (ప్రజలు సమిష్టి శాసనోల్లంఘనం పాఠం 

భించాలసో నిర్ణ యించబడిందీ. నేను ఈ నిర్ణ యానికి 

బహుశా (పథానంగా బాధ్యుల్ణి గనుక, ఇలా “ఏందుకు 

చేయవలసివచ్చిందో వివరిస్తాను. ఖిలాఫత్, పంజాబ్, 

స్వరాజ్య సమస్య ౬ గురించి భారత దేశ నిర్హ యాలకు 

(ప్రభుత్వం ఘోరంగా (పతికూ లభధావాలను నిరంతరం 

_పకటించుతున్నదిం అందుచేత (ప్రభుత్వానికి వ్యతి 

రేకంగా జాతీయ తిరుగుబాటును (ప్రదర్శించే నిమి త్తం, 
బార్లోలీ సమిష్టి శాసనోల్ల ౦ఘనానికి తగిన (పథమ ప్రదే 

శంగా నిర్ణ యింపబడిందే. కౌని బొంబాయిలో నవంబ 

రులో జరిగిన కొట్లాట ల వల్ల అపుడు ఆ ఉద్యమం 

ఆపివేయబడింది. జ 

బార్జోలీ (ప్రజలు సమిష్టి శాసనోల్ల ౦ఘనం (ప్రారం 

భించేలోపల, _పభుక్వం కన రాజకీయ విధానాన్ని 

మార్చుకోవలసిందనికూడా గాంధీ వె వె సాయికి పంపిన 

తుది హెచ్చరిక లేఖలో కోరాడు. కాని (ప్రభుత్యం 

ఈ లేఖలోని కోర్కెలను తిరస్కరించింది. 

1922 ఫిబవరి ర్ న చౌరీచౌరా (యు. ప్రిలో 
జరిగిన ఘటనలను పరస రించుకొని అపుడు తలపెటిన 

ఉ ద్య మ ౦ (ప్రారంభించకముందే ఆపివేయబడింది. 
అంతకుముందుకూడా రెండు మూడుసార్లుపన్నుల నిరా 

కరణ ఉద్యమ (ప్రయత్నం ఆపి వేయబడింది. 
1928 లో చేశ మంతటా రె తులలో తీవ అసం 

తృప్తి పి పెరిగింది. (ప్రభుత్వం భూమి శిస్తు విషయంలో 

అపుడపుడూ సాగించే ర్రీ సెటిల్ మెంట్ వల్డ తీవ 

అసంతృప్తి పెరిగింది, గుజరాత్లో కూడ ఈ అసం 

త పిత రెతులు ఉద్యమానికి సంసిద్దు లయ్యారు. 

క సెటిల్ మెంట్ జరిగినప్పుడల్లా ప్రభుత్యం నూటికి 

25 చెప్పున భూము శిస్తును హెచ్చించడం (పభుత్వా 

నికి అలవాటు. పంటలు అభివృద్ధి చెందాయి అంసపే అది 

(పభుత్వ సహాయంవల గాక, ష్ తుల స్వయం కృషి 
ag) ou 
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వల్లనే. అందుచేత ఈ పన్నులు వేసే విషయంలో ఒక నిష్పాక్షిక కమిటీని వేయాలని ఆ తులు కోరారు. 
రీసెటిల్ మెంట్ మూలంగా అదనంగా నె తులు భూమి స్తు ఇచ్చుకోవలసివచ్చింది. 1919 భోరత (ప్రభుత్వ చట్టం ఎలా పని చేసుందో చూసేందుకు ఏర్పడిన పార్ల మెంట్ కమిటీ సలహాకు విరుద్ధంగా 1924 లో బొంబాయి. రాష్ట్ర లెజి స్టెటివ్ కౌన్సిల్ సూచనలకు 
విరుద్ధంగా, భూమి శిస్తు హెచ్చించింది. కొన్ని సంద ర్భాలలో నూటికి లిల్లి పాళ్ళు, మరికొన్ని. (పత్యేక 
సందర్భాలలో నూటికి గ్ర పాళ్ళు కూడా భూమి శిస్తు హెచ్చింపబడింది. దీనిపై రైతులు అప్జలు రాయ బారాలు మొదలె నవన్నీ నడిపారుకానీ (పయోజనం 
లేకపోయింది. "= 

చిట్టచివరకు సన్నుల నిరాకరణోద్యమానికి రైతులు సిద్ధమయ్యారు. ఇది స్వరాజ్యం కోసం సాగించే ఉద మంలోగాని శాసనోల ౦ఘన కార్య (క్రమంలో భాగంగా గాని జరగలేదు. కేవలం రె తుల కోర్కెలపె సాగంది. (ారంభదశలో కాంగైన్ జోక్యం క్రల్సిరిచకోతేదు, కౌని తర్వాత ఉద్యమానికి కారగెస్ నాయకులు సారధ్యం వహించారు. 

ఒకరోజున కల్యాణ్ జీ, కున్వర్ జీ అనే సోద్రర్ర లిద్దరు సబర్మతి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు. వీరు బార్జోలీల్రో చాలాసంవత్సరాలు పనిచేశారు. బార్జోల్మిరెతులు పన్నులు చెలి ౦చ నిరాకరించడానికి సిద్ధంగాఉన్నారని, చెప్పారు. పాతభూమి శిస్తు చెల్లించడానికి రె కులు సిద్ధమే గాని, కొతగా విధించిన 29 శాతం అదనపు శిసును చెలించ లేమన్నిరెతులు చెబుతున ఎట్లు చారు తెలియజేశారు. సలా శిస్తు చెల్లించడం మంచిదికాదని గాంధీ సలహో ఇచ్చారు. “అదనంగా పెంచిన శిసును ఉపసంహారిం చితే పాత శిస్తును చెల్లించడానికి మేము సం సిద్ధమే” అని చెప్పవలసిందిగా గాందీ సలహా ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన మరికొన్ని ఏషయాలను చర్చించిన తర్వాత గాందీ ఇలా అన్నాడు. జలు పోరాడటానికి సిద్ధంగా వుండవచ్చు. కాని వారికి సత్యా (గ్రహం వల్ల కలిగే ఫలితాలు గురించి తెలుసా + ఒక వేళ వల్ల భ్భాయ్పపేల్ను మీ మధ్యనుండి తొలగం చితే, మీరంతా ఐక్యంగావుంటారా ?* కళ్యాణ్ జీ తాను చెప్పలేనన్నాడు. ఈ చర్చలిలా సోగుళుండగా వల భ్ థ్లాయ్ప 'పేల్ వచ్చాతు, రై తుల వాదన సరై నదని 

థారత సాంతం లో 

చెప్పాడు. “ఐతే ఇక ఆలోచించవలసిన పన్సిలేదు. 
గుజరాత్కు విజయం కలుగుగాక |* అని గాంధీ 
అన్నాడు. బార్దోలీ రె తుల ఉద్య మానికి సహాయపడేం 
దుకు వల్లభ్ భాయ్ప'పేల్ను కౌం(గెస్ పంపింది. 

వల్ల భ్ భాయుస పేన్ మధ్య తరగతి రెకు కుటుంబం 
నుండి వచ్చిన వ్యకి. అందుచే పటేల్ను తమవాడి 
గానే రె తులు భావించారు. ఆయన రెతుల పరి భాష 
లోనే మాట్లాడేవాడు. నిర్బీతికో నిగొరామంగా వారి 
మధ్య పని చేసేవాడు. 1927 ఫి(బివరి 12 న బార్లో లీలో జరిగిన ఒక సభలో సర్దార్ వేల్ (ప్రసంగ 
భాగం చూసే ఈ విషయం మరింత స్పష్టమౌతుంది, 
ఆయన ఆ సభలో ఇలా అన్నాడు. 

“పీశడనను, అన్యాయాన్ని _పతిభుటించాలని . మీరు 
భాపించినటయితే పోరాడండి. కౌని ఈ పోరాటాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. మీరు కనుకహీనంగా పడిపోయా 
రంచే, మళ్ళా కొన్ని ఎళ్ళవరకు లేవలేరు. మీరు 
కనుక విజయం పొందితే, స్వరాజ్యానికి పునాదులు 
వేయడంలోచాలాకృషి చేసినవారవుతారు (ఇకమీదట) 
బాధలు పడకూడదని మీరు నిశ్చయించుకొన్న ట్రయితే అత్యంత బలోపేతుడై న నిరంకుశుడు మీ ముద తల 
వంచక తప్పదు. ఇప్పటి సమస్య కొన్ని లక్షలరూపా 
యలనేది కాదు.... కాని ఆక్కగౌరవం, (సజల) 
(పాతినిధ్యంతో నిమి త్తం లేకుండా పన్నులు వేయ 
రాదనేది, (పభుత్వ _పాథమిక సూ(తాలలో ఒకటిగా 
ఉండాలి.” 

బార్జోలీ తాలూకా అంతటా వల్ల భ్భాయ్ పశేల్ 16 
శివిరాలను ఏర్పరచాడు. 250 మంది వలంటీర అదీ నంలో ఈ శిబిరాలను ఉంచాడు. [99% “ఫిబ్రవరి 12న రె తు సతినిధుల సమా వేళు జరిగింది. రీసెటీల్ మెంట్ ద్వారా విధించదిడిన అదనపు భూమి శినును చెల్లి రచవద్దని రై తులను ఆ సమావేళంకోరింది. పాత శిస్తుల మేరకే (పభుత్వం వసూళ్ళు చేస్తే తప్పు, లేదా అప్పటికప్పుడు విచారణ జరిపి భూమిశిస్తు రివిజన్ను నిర్ణయించడానికి నిష్పాక్షిక మైన విచారణ కమిటీని నియ మించితే తప్పు, పన్నులను చెలించవదని ఆ సమా వేశం కోరింది. గ ౧ 

బొర్జోలీ పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం దేశమంతటా జాతీయ చై తన్యాన్ని పెంపొందించడానికి తోడ్చ డింది. సభలు జరిగాయి. సత్యా_గహ కీ ర్రనలు పాడు 



నం(గాతు చర్విత 

కొంటూ, స్రీ, పురువములు ఊరేగింపులు జరిపారు. 
టొంబాయి లెజి సెటివ్ కౌన్సిల్ లోని ఏడుగురు స సభ్యులు 
రాజీనామా లిచ్చారు. 683 గురు పపేచ్ళు, 11 మంది 
తలాతీలు రాజీనామా ఇచ్చారు. శకేం_ద్ర శాసనసభా 
అధ్యక్షుడై న విఠల్ బాయుస 'పేల్, (పభుత్వం గనుకవెను 
తగ్గకపో తే, తాను కేంద్ర శాసన సభాధ్య క్ష పదవి 
రాజీనామా చేస్తానని, ఉద్యమంలో పాల్గొంటానని బెది 
రించాడు. గాంధీకి రాసిన మరొక లేఖలో ఉద్యమం 

నడిచినన్నాళ్ళు నెలకు రు. 1000 విరాళం పంపుతానని 
తెలియచేశాడు. మహారాష్ట్ర, సింధు, తదితర రాష్ట్రాల 

నుండి కూడా (ప్రజలు తామీ ఉద్యమంలో పాల్లొనదల 
చామని, తమ స ౦సిద్దతను వ్యక్త కపరిచారు. చేశమంత'టి 
నుండీ లక్షాయాభె వేల రూపాయలను సత్యా గహ నిధికి 
పంపించారు. అహ్మదాబాద్ లేబర్ యూనియన్ 500 

రూపాయలను పంపింది ఈ యూనియన్ అణా అణా 
టిక్కెట్లు ముద్రించి కార్మికుల నుంచి డబ్బు వనూలు 

చేసింది.సూవగురుకుల విద్యార్థులు కొన్ని రోజులుపాలు, 
నెయ్యి మానివేసి 65 రూపాయలు విరాళం సంపారు. 
కౌంగీ గురుకుల్ విద్యార్థులు కూడా తమ వంతు 
విరాళం సంపారు. గాంధీ మి(తుడొళరు కాం(గి గురు 
కుల్ నుండి రు. 250 విరాళం పంపుతూ తాము బారోలీ 
దినోత్సవాన్ని సముచిత రీతిని జరిపామని రాశాడు. 
ఇదే గురుకుల్ లోని బ్రహ్మచారులు రెండురోజులు, 

శారీరకకష్టం చేసి రు. 50 పంపారు. తుఫానువ ల్ల నష్ట 

పడిన ఆశ్రమ భాగాలను బాగుపరచారు. గురుకుల్ 

కార్యకర్తలు రు. 200 పంపారు. ఒక వంటవాడు 

ఇందులో ఒక రూపాయి విరాళం ఇవ్వడం విశేషం. 

చోరాసి ప్రాంత రెతులు రు. 24,488ల విరాళం 

పంపించారు. గా 

బార్లోలీ పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని అణచ్చివేయ 

డానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాల నిర్బంధకాండను ఊప 

యోగంచింది. పశువులను జ ప్త చేయ _ప్రారంభించింది 

భయపడి పన్నులు చెల్లి స్తారని ఒక వర్తకుని, ఒక 

మహమ్మదీయుని (ప్రభుత్వం నిర్బంధించింది. కాని 

వారు లొంగలేదు. పివిధ సంఘాల మధ్య పోటీ పెట్టినా 

లాభం లేకపోయింది. పఠానులను తీను సుకొచ్చి వారి 

సాయంతో జప్తులు (పారంభించారు. చరస్థిరాస్తులను 

స్వాధీన పర్ఫుకుంది. గేదెల్ని, దున్నపోతుల్నీ జప్తు 

చేసింది. భూముల్ని స్వాధీన పర్చుకుంది అంచనాకట్టే 
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విధించిన శిను స్తుకన్న ఎన్నో రెబ్లు విలువై న భూముల్ని 

చేలం చేసింది. 

“మీ భూముల్ని చేతనై తే ఇంగ్లండుకు తీసుకు 
పోవలసిందిగా సవాలు చేయండి” అని వల్ల బ్ భాయ 

షేల్ రై తులకు ఉద్బోధించాడు. తమః భూముల 

నుండి త తొలగకుండా మునుపటిలాగా నే పంటలు సండిం 

చండని కోరాడు. జ ప్త చేయబడ్డ భూముల్ని కొనడానికి 

గాని, ఆ భూములలో పంటలు పండించడానికి గానీ 

ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. 250 మంది వాలంటీర ను 

అరెస్తుచేసి, వింతయైన అభూత నేరారోపణలు చేసింది 

(ప్రభుత్వం. దీర్హ కాల శిక్షలను విధించింది; పబ్లిక్ 

రోడ్ పె పె కూర్చుని ఉన్నారనీ, కలెక్టర్ యింటివంక 
చూ స్తున్నారనీ నేరారోపణ. 

ఉద్యమం ఉధృత స్తాయిలో ఉండగా 1928 జూన్ 

(నైన బార్జోలీ దినోత్సవం దేశమంతా జరపాలని గాందీ 

ప్త చేశాడు. ఆ రోజున అన్ని పనులు కట్టి పెటి 
సీల్ సత్యాగ్రహ నిధిని ఆ రోజంతా పోగు "శ్రేయా 
లని కోరాడు. సభలు జరిపి సత్యా_గహులను బల 

పరుస్తూ, (ప్రభుత్వ దమన నీతిని ఖండిస్తూ తీర్మానాలు 

చేయవలసిందిగా కోరాడు. దేశమంతా బార్జోలీ 

రై తులకు బాసటగా సభలు జరిపింది. 

జూలై 28న వొందాయి రాష్ట్ర (పభుత్వం రైతు 

లకు తుది హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అదే రోజున. 

భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి కూడా ఒక (ప్రకటన 
చేశాడు; 

విచారణ జరిగేలోపు కొ త్తగా విధించిన అదనపు 

శిస్తును వెంటనే చెల్లించాలని (పభుక్వం కోరింది. 

వివాద్యగ స్త స విషయాల ప్రై వౌ స్తవాలు అంకల గురించి 

రెవిన్యూ "అధికారి విచారణ చేస్తాడని చెప్పింది. 

సత్యాగ్రహ ఖై దీలను విడుదలచేయాలనీ, అమ్మిన, 

వేలం వేసిన భూముల్ని తిరిగి ఇచ్చివేయాలనీ, చరాస్టి 

తాలూకు స్వాధీనం చేసుకొన్న వాటికి, - అనాడున్నధరల 

(ప్రకారం డబ్బు ఇవ్వాలనీ, డీసి సిస్ చేసినవారినీ, 

శిక్షించినవారినీ తిరిగి ఉద్యోగంలో పెట్టుకోవాలనీ 

వల్ల భ్ భాయప సేల్ కోరాడు. ఇవన్నీ చేపే అధికార 

విచారణకు అంగీక రించుతాననీ అన్నాడు. ఐతే ఆ విచా 

రణ బహిరంగంగా ఉండాలి. నిష్పక్షపాత మైనదిగా 

వుండాలి. (పజలు హాజరయ్యే విధంగా, “న్యాయ 

స్వభావంగా (జుడీషియల్ )గా ఉండాలనీ అన్నాడు. 
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అలాంటి విచారణ సాగించే పక్షంలో ఉద్య మాన్ని ఆపివేసామని, పాత శిను చెలి సావ్షని గాంధీ, సరార్ పటేలు ఇద్దరు హామీ ఇచ్చట ౧ గాంధీ ఉద్యమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఆగస్తు 2 న బార్జోరీ వచ్చాడు. (ప్రభుత్వం అడిగిన అర్జరహిత 
మైన హోమీ అనేకమంది కౌన్సిలర్లు ఇచ్చారు. 
వల్లభ్ భాయ్ సేల్ మాతం దృఢంగా నీలబడ్డాడు. కౌని కౌన్సిలర్లు ఇచ్చిన హామీని పురస్కరించుకొని (పభుత్వం తన పరువు నిలబెట్టుకోద అచ్చింది. వల్లభ్ భాయ్ నిరేశించిన పదతిలోనే (ప్రభుత్యం విచారణ కమిటీని నియమించింది 

1922 లో గాంద్రిని శిక్షించిన [బూమ్ఫీలు, (ప్రభుత్వోద్యోగి మాక్స్వెల్ విచారణ కమిటీ సభ్యు లుగా నియమించదిడ్డారు. వీరు (పభుత్వం కొ త్రగా 
విధించిన భూమిశిసును విమర్శించారు. రెవిన్యూ అధి కౌరుల వై ఖరిని ఖండించారు. సక్య( గ్రహ ఆందోళన 

ఖొరొలో సాంతం [లి 

కౌరులు తమ విచారణకు అందించిన సహకారాన్ని 
అభినందించారు. నూటికి 22 చొప్పున శిస్తు హెచ్చింపు 
గాక నూటికి రూ॥ల పావలా చొప్పున (5.7 శాతం) 
శిస్తు హెచ్చించాలనీ తీర్పు ఇచ్చారు. బార్హోలీ తాలూ కే 
గాక సత్యాగ్రహంలో వాల్గొనని చోరాసాయ్ తాలూకాకి 
కూడా ఈ శిసు విధానమే వ రింపచేశారు. కౌని ఆ అదనపు శిస్తును కూడా రాజీ వెదికిన తర్వాత వసూలు 
చేయలేదు. వేలం పాడిన పొలాలను తిరిగి అప్పగిం 
చారు. ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు, ఉద్యోగాలు 
పోగొట్టుకున్న వారికి తిరిగి ఉద్యోగం ఇవ్వబడింది. 
బార్జోలి సత్యా_గహ ఉద్యమం భారత రై తాంగ 
విజయానికి చిహ్నంగా నిలిచింది. ఆ ఉద్యమ కొలం 
లోనే (ప్రజలు వల్ల భ్ భాయ్ప పేలును, సర్దార్ పపేలుగా 
పిలుస్తూ వచ్చారు. “వల్ల భొభాయ్ తన దేవుణ్ణి - వల్ల 
భుని.బార్జోలీలో చూచాడు” అంటూ గాందీ ప'పేల్శు 
(ప్రశంసించాడు. 



య 

1980 సంవత రం నూతనోతాఫహాన్ని రెకె తిం 

చింది. “ప్ర పూర్త స్వరాజ్యం” తీర్మానం ఆమోదింప 

బడితేగాని శాసనోల్ల ఘన ఉద్యమాన్ని (పారంభించ 

డానికి ఒక తేదీ గా గాని, కొర క్రమం గాని, లాహోర్ 

కాం(గెస్ నిర్ణయించలేదు. భవిష్యత్ కార్యక్రమాన్ని 

గురించి గాందీ మనస్సులో ఏమున్నదో గాని ఆయున 

అనుచరులెన రికీ స్పషత లేదు. జవహర్లాల్ 

న్నెహూ తన“ స్వ్టయచరిత్రలో ఇలా అన్నాడు! 

“భవిష ష్యత్తును గురించి మేము అస్ప షంగా 

వున్నాం. కాంగెస్ మహాసభలో ఉత్సాహం “వద 

రింపబడిినా, మున్ముందు ఉద్యమ కార్య(క మానికి 

దేశం ఎలా (పతిస్పందించుకుందో ఎవరికీతెలియదు. 

తిరోగమించకూడదని నిర్ణ యించుకొన్నాం. ఇక 

వెనక్కి పోలేం. కాని మా * ముందున్న దేశం దాదాపు 

రూపురేఖలు తెలియని కొ త్త దేశం.” 

యుద్దానికి సన్నద్ధమైన సేనాధిపతులను తమ 

కార్యక్రమం గుకించి ఎవరూ (సశ్నించరనీ, వారికి 

ఇతర్లకు చెప్పకూడని పథకాలుంచే వుండవచ్చును 

కాని, కాం(గెస్ కార్య(క్రమానికి రహస్యం ఏమీ 
లేదంటూ డాక్టర్ పట్టాభి కాంగెస్ చరిితలో చెప్పిన 

ఈక్రిందివాక్యొలు కూడా జవహార్ లాల్ పెన చెపిన 

అభిప్రాయాన్నే బలపరుచుతున్నాయి. - 

..కౌని సత్యా_గహోద్యమం అటువంటిదికాదు, 

మా కార్య క్రమముసకు రహ హస్యము లేదు. దానికొక 

నిర్ణ యింపబడిన తిన్నని పంథా కూడా లేదు. ఉదయ 

మున దట్టమైన మంచులో తొందరగా పోయే మోటారు 

కారుకు (కము [క్రమముగా ఏవిధముగా దారి కనబడునో, 

అదే విధముగా సత్యా_గహో ద్యమమునకు కూడా దారి 

(పత్యక్షమగును. సత్యా(గహికి లలాటమునందు 

విద్యుద్దీప మున్నది. అదే తరువాతి అడుగుకు దారి 

చూపును.” 

సుభాస్ చంద్రబోస్ కూడా తన _పత్యామ్నాయ 

తీర్మానం కాంగెస్ మహాసభలో ఓడిపోవడం (సస్తా 

వించి, ఇలా అన్నాడు : ర్య తీర్మానం ఓడి పోయింది. 

ఫలితంగా, సంపూర్ణ స్వాతం (త్రం తన లక్ష్యంగా 

కాం (గెస్ తీల్మానించినప్పటికీ, ఆ లక్ష్యం చే చేరటానికి 

ఎలాంటి పథకాన్నీ రూపొందించ లేదు. రానున్న సంవ 

౦ఫంన ఉద్యవంం (1930-34) 

తరానికి కార్యక్రమాన్ని కూడా తయారుచేయలేదు. 

ఇంతక్ర౧టు హాస్యాస్పద మైన పరిస్థితిని ఊహించ 

లేము.” 

ఇండియన్ " స్టగిల్. అనే (గంథంలో. 

శాసనోల ౦ఘన ఉద్యమానికి ఒక తేదీ నిర్ణ యించ 

లేదు. కార్యక్రమం తయారు చేయలేదు. “ఇవన్నీ 

గాంధీకి వదలి వేయబిడ్డాయి. చౌరీచౌరాలో వలె ఉద్య 

మాన్ని హఠాత్తుగా పీరమించబోమని గాందీ, జవహర్ 

లాల్కు వాగ్దానం చేశాడు. నెహూ ఇలా రాశాడు : 

“ఎక్కడే నా చెదురుమదురుగా హింసాయుత 
ఘటనలు జరిగినంత మా(్రాన ఉద్యమం ఆపివేయ 

బడదనే భావాన్ని మాకు గాంధి తెలియబరచాడు. ఈ 

హామీ మాలో చాలామందికి చాలావరకు సంతృప్తి 

కల్గించింది. 95 

"ఇదీ శాసనోల్లంఘన ఉద్యమానికి వున్న పూర్వ 
రంగం. లాహోర్ కౌొం(గెస్ సమా వేశానంతరం 

జనవరి 2 న కార్యవర్గం సమావేశ మెంది శాసననభా 

బిహిష్కారానికి సంబంధించిన తీర్మానాన్ని అమలు 

సరచడానికి కొన్ని చర్యల్ని కార్యవర్షం సూచించింది. 

“కాసనసభలలో రాజీనామానీయనివారిని, శాసనస భాఎన్ని 

కలలో జోక్యంకలుగ జేసికోకుండా ఎదురుతిరిగే శాసన 

సభ్యులను బలవంత పెట్టుటకు వోటర్హందరూ పయ 

త్నించవలసిందిగా” కార్యవర్గం కోరింది. దీని ఫలితంగా 

"కేంద శాసనసభనుండి 27 వంది రాజీనామా ఇచ్చారు. 

1080 జనవరి 26 వ తేది, స్వాత౦(త్య దినంగా 

(పకటింపబడీంది. 1880 జనవరి 26 వ తేదీ ఆదివారం 

దేశమంతటా బహిరంగసభలలో చదివి ఆమోదించ 

డౌనికి కార్యవర్గం ఒక్ 1పమాణ ప(తాన్ని తయారు 

చేసింది. దాని సారాంశం ఇది; 

శవము కషారిత ఫలితాలను అనుభవించి, తమ 
౩౨ ఇ 

జీవితావసళాలు పొందడానికి (పతిజాతికీ హక్కువుంది. 

భారత జాతికి కూడా శాశ్వత హక్కు వుంది. దాని 

మూలాననే భారతీయుల అభివృద్దికి సంపూర్ణ అవకాశా 

లున్నాయి. ఏ (పభుత్వ మైనా పజల ఈ హక్కుల్ని 

తృణీకరించి, వారిని అణగ(దొక్కడానికి పూనుకొం పే, 

ఆ (పభుత్వాన్ని మార్చుటకుగాని, నిర్మూలించుటకు 

గాని (ప్రజలకు హక్కు వుంది. భారతదేశంలో (బిటిష్ 
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పభుత్వం [పజల స్వాతంత్ర్యాన్ని తృణీకరించు కే 
గాక, సామాన్య (పజల ధనాన్ని దోచుకోవడంద్వారా 
అడి ఆధారపడి వుంది ఆ ప్రభుత్యం భారత దేశాన్ని 
ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సాంస్కృతికంగా, తాత్వి 
కంగా నాశనం చేసింది. అందుచేత భారతదేశం 
(వీటన్తో గల సంజింధాన్ని తెగతెంచుకొని, పూర్త స్వరాజ్యాన్ని లేక సంపూర్త స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందా 
లని మా విశ్వాసం.” 

ఈ (పమాణ పత్రంలో మరికొన్ని అంశాలు కూడా వివరించబిడ్డాయి. అవి : (ప్రజల ఆదాయానికి వారు3 శే పన్నులకు ఎక్కడా పొంతనలేదు. భారత్ర (పజల సగటు ఆదాయం రోజుకి ఏడ్తు కౌనులు. (కాని* అం శే పూర్వం రూపాయిలో క! వ వంతు) నూటికి 20 వంతులు భూమిశళిష్తు పెంచి రైతుల పన్నులభారం హెచ్చించారు. నూటికి 3 వంతున ఉస్పుపన్ను హెచ్చించి, 'పేవదలపె భారం ఎక్కువ చేశారు. శ్రేత్ర వృత్తులు నశించాయి. వాటిస్టా నే కొ త్రవాటిని పెట్టలేదు. తై తులకు సంవత్చర కౌలంలో నాలునెలలు పనీపాటూ లేకండా కూర్పోవలసి వస్తోంది. దిగుమతి పన్నులు, కరెన్సీ తికమకలు, దిగుమతి పన్నుల విధానంలో పక్షపాతం, కృతిమ మారకప్పరేటు ___. వీటన్నిటి మూలంగా లక్షలాది రూపాయలు వరదేశానికి పోతు న్నాయి. (బిటిష్ హయాంలోలాగా మును పెన్నడూ ఈ దేశం ఇంత అధోగతి పాలుకా లేదు. సంస్క_ర అలవల నిజమెన అధికారం రాలేదు. ఉత్తమా _త్రములు విదేశీయుల అధికారానికి తలవొగి 
వుండవలసి వనూంది. అభిప్రాయ (వకటనపు గొని, నథా సమావేళాలకుగాన్ని స్వాతంత్ర్యం 
లేదు. భారతీయులు అనేకమంది విదేశాలలో అజాత వాసం చేయాల్సి వచ్చింది. వారు ఈ దేశానికి సవ డానికీ వీలులేని పరిస్టితి ఏర్పడింది. భారతీయుల వం పాలనా సామర్థ్యం నిర్మూలింప బడింది. సామాన్య (పేజలు చిన్న చిన్న (గామ నొకరీలతోను, గుమస్తా గిరీలతోను సరిపెట్టు కోవలసి వచ్చింది. విద్యా విధానం బానిస శృంఖలాలను మేము మరింత అంటి పెటుకొనే లాగ చేసింది. బలవంతంగా భారతియులు నిరాయుధు లుగా చేయబడ్డారు. పౌరుషం నశించింది. (పజల నిరో ధక శ కిని అణచి వేయడానికి భయంక రాయుధాలతో వివేశ సైన్యాలు ఈ దేశంలో వున్నాయి, న్వరక్షణ 

మాలోని . 

ఖొరోల్ స్నాంతోం (తోం 

చేసుకోలేని దుస్టితిలో భారతీయులు పడిపోయారు. 
విదేశ దండయా(తలనుండేగాక, దొంగలు, బందిపోటు దారులుమొద' లైన దుర్మార్గుల నుండి రక్షించుకొనే శ క్రి కూడాలేని పరిసితి ఏర్పడింది. 
స్వాతం త్యో ప్రమాణ స(త్రంలోని 

ఇలా వృంది, 

“ఇలాంటి ఆపదలు కలించిన పరిపాలనకు మా దేశాన్ని ఇంకా గురిచేయడం దేవుశికీ, మానవునికీ విరు ద్రంగా అపరాధం చేయడమే నని భావిస్తున్నాం.” 
స్వాతం (త్య సాధనకు మార్గం 

ముఖ్యాంశం 

హింసాయుత . మార్గం కాదని ఈ (ప్రమాణ సత్రంలో తెలియచేశారు. ర్ల 
పన్నుల నిరాకరణతో క్రూడ్రిన్ల శాననోల్రంఘనానికి 
సంసిద్ధంగా వున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 

“పూర్ణ స్వరాజ్య సంపాదనార్హం అన్పుడప్పుడూ పంపించబడైే కాం! గెస్ ఉత్తర్వులను శిర నావపాసామని (పమాణం చేసున్నాము” అని ఆ [ప్రమాణ ప(తంలో చివరిగా పేర్కొనడం జరిగింది. 
ఐతే ఈ (ప్రమాణ సత్రంలో ఆధునిక పారి(శామిక్రీ కరణ విషయం (సనావించలేదు. (బిటిష్ వాళ్ళ చేతులో నాశనానికి గురి అయిన వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. “మా. ఐచ్చిక సహాయాన్ని ' ఉపసంహరించు కొని, రెచ్చగొట్టినా కూడా హింసను _పేరేపించ కుండా పన్నులు కట్రడం మాని వేస్తే, ఈ అమానుష పరిపాలన అంత మై తీరుతుందని మేము విశ్వశిసు న్నాము”. అన్న ఈ వాక్యం రానున్న ఉద్యమ స్వభా వానికి రేఖా చిత్రంగా ఊహించబడ్తేంది. 

1930 ఫిదివరి 14 నుంచి 16 వ తేదీ వరకు కాం గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సబర్యతీ ఆశమంలో సమావేశమైంది. “తను ఎన్నుకొన్న కాలంలో ఎన్ను కొన్న సమయంలో” శాసనోల్లంఘ నోద్యుమాన్ని (పారంభించ డానికి గాందీకి అధికారమిసూ వర్కి.గ్ కమిట్రీ తీర్మానించింది. గౌ 
గాందీ వ్యూహం ఏమిటో వవరిక్తీ తెలియదని మొదట్లోనే (పసావించాము జనవరి 9ీిన“న్యూయార్కొ. వరల్ష్ొ అనే అమెరికా పత్రికకు ఇచ్చిన (ప్రకటనలో “స్వాతంత్ర్య తీర్మానం ఎవరినీ భయ పెట్ట నవసరం లేదు” అని గాందీ అన్నాడు. జనవ కి0 న 'యంగ్ ఇండియా” ప్మత్రిక్రలో పదకొండు అంళాలను (ప్రకటిం చాడు. ఈ పదకొండు అంశాలకు సంబంధించిన కోర్కె. 



నం గామ బరి [లో 

లను తీర్చితే శాసనోల్లంఘ నోద్యమాన్ని విరమిసానని 

గాందీ అన్నాడు. లాహోర్ కౌం(గెస్ తీర్మానం షీ ఏమై 

నట్లు? అని ఆశ్చర్య పడవలసి వచ్చింది ఈ (ప్రకట 

నతో. ఏమిటా పదకొండు అంశాలు? 

ఈ పదకొండు అంశాలను (ప్రకటించడానికి 

పూర్వం చెట్రాయూ, కామన్సు సభలో భారతరాజ్యాఎగ 
కార్యదర్శి వెడ్డివుడ్ బెన్, సర్ జాన్ సైమన్ 
4 తరంలో, రామ్సే మాగ్గనాల్లు (వకటనలలో ఒక 

విషయం స్పష్టమెంది. _వీరంతో చెప్పిన డాన్ని బట్టి 
రౌండ్ శేబిలొ సమా వేశం ఏర్వ్పర్చుడంలో ఉద్దేశం- 

స్వయం ని రయాధి కొరం గురించి కౌదట. భారత దేశ 

భవిష్యత్తు ప్రై సమిష్టి ని శ్రయం గురించి కూడా కాదట, 

దీనికి "జవాబుగా గాందీ పదకొండు అంశాలకో 

కూడిన కోర్కెలను వెల్లడించాడు. ఆ కోర్కెలు ఇవి_ 

1. సంపూ రగా మద్యపాన నిషేధం. 

2. రూపాయ మారకం రేటు 18 పెన్నీలకు 

తగ్గించటం. 

8. భూమి శిస్తు విధించే అధికౌరం శాసన సభకు 

వుండాలి. భూమి శిసును 58 శాతం తగించాలి. 

4. ఉప్పు పన్ను తీసివేయాలి. ” 
5. సెనిక వ్యయం మొదటిసారి కనీసం సగానికి 

త గ్లించాలి 

రి, (పభుత్వ ఉద్యోగుల అత్యధిక జీతాలు, తగ్గింప 

బడ్గ భూమి శిస్తులకు అనుగుణంగా సగానికి గానీ, 

లేక అంతకు తక్కువగానీ త గ్లించాలి. 
7. విదేశీ బట్టలు దిగుమతి సె రక్షణ సన్ను 

తగ్గించాలి. 

ఖ్. కోస్తా ప్రయాణీకుల నియామక చట్లాన్ని అంగీ. 
కరించాలి. 

9. హత్య చేసినవారు, హత్యకు ప్రోత్సాహ పర 

చినవారు, సామాన్య కోర్పులచే వీచారింసబిడినవారు 

తప్ప, తక్కిన రాజకీయ .ఖెదీలందరినీ విడుదల 

చేయాలి. రాజకీయ శేసుల్ని ఉపసంహరించుకోవాలి. 
124 ఎ సెక్షన్ 1818 మూడో రెగ్యులేషన్ను రద్దు 
చేయాలి. భారతీయ (ప్రవాసులందర్నీ చిరిగి రావీయాలి. 

10. సి. ఐ. డి. శాఖను రద్దుచేయాలి లేదా (పేజా 

య త్తం చేయబడాలి. 

క. ఆత్మ సంరక్షణకు తుపాకుల లె సెన్సు 

ఇవ్వాలి. ఇదికూడా (ప్రజాధికారం (క్రిందనే జరగాలి. 
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ఈ పదకొండు కోర్కెల (పకటన రాజీ చర్చలు 

(పారంభించడానికి, మరొక రాజీ చేసుకోడానికి (ప్రభు 
త్వానికి అవకాశం ఇచ్చింది. ఇది గాంధీ ఎత్తుగడలలో 
ఒక భాగం. ఒకపక్క (వజాసమీకరణ, మరోపక్క 

ఎదుటివాడికి సం. పదింప్పలు సాగించే అవకాశం 

ఇవ్వడం గాంధీ ఎత్తుగడలలో భాగం. 

ఈ అంశాలలో కొన్నింటిని వివరంగా పరిశీలిం 

చాలి. “రూపాయి వ - రకపురేటు 18 పెస్నీలకు తగ్గిం 

చుట” ...అనే అంశాన్ని తీసుకొందాం. యుద్దానికి 

పూర్వం రూపాయి మారకం రేటు 16 పెస్నీలు 

వుండేది. అది 18 పెన్నీలకు పెంచబడింది. విదేశీ 

దిట్టల వ్యాపారం ఎప్పడూ ,బిటిష్ (దవ్యంలోనే 

అంశే పొనుఎ, షిల్లి ంగులు, పెస్నీలలో నే జరిగేవి. 

ఇది 1పధానంగా లాంక్ షెర్ బట్టల్ని భారత 

దేశంలో పోటీగా చాకగా అమ శ్రిడానికి చేసిన 

(ప్రయత్నం. వి దేశీబట్టలు నూటికి 12కి వంతులు చౌక 

అయ్యాయి. దిని మూలాన భారతీయ మిల్లు యజమానికి 

1925 లో 7 1/2 వంతు లాభం వసే సె, 1927లో వి దేశీ 

మిల్లు యజమానికి 12 1/2 వంతు రాభం వచ్చింది. 

మరో అంశం వి దేశీ బట్టల దిగుమతి షె పె సంరక్షణ 

పన్ను. దేశీయ పరిశ్రమలకు, విదేశీ సరుకుల పోటీ 

నుండి రక్షించుకోడానికి సాధారణంగా దిగునుతి సం 

రక్షణ పన్ను విధిస్తారు. ఐతే (టైటిష్ (ప్రభుత్యం 

జపాను పోటీని ఎదరొ గ్రా నేందుకు వీలుగా, ఇంగ్లం 

డుకు లాభదాయకంగా వుండేలా ఈ సన్ను విధిం 

చింది. ఇంగ్లండు మినహా తక్కిన విదేశాల నుండి 

వచ్చే బట్టల లపెన నూటికి 20 వంతులు, ఇంగ్లండు 

నుండి దిగు మతి అయ్యే బట్టల పైన నూటీకి 15 

వంతులు పన్నును (బిటిష్వాళ్ళ చెప ప్రుచేతల్లో ఉండే 
భారత (ప్రభుత్యం విధించింది. 

ఆ విధంగా జపాను ఫోటీని తట్టుకోవాలని బ్రిటన్ 

చూసింది. జపాను ఓడ కిరాయి ర్ “వంతుల చొప్పున 

తగ్గించి, ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకొని తమ దిట్ట లగు 

భారత దేశానికి దిగుమతి చేయడం మొదలు పెట్టారు. 
ఇంతేగాక ఈజిప అమెరికా దేశాల నుండి దిగుమతి 

అయ్యే మేలిరకం ప _తిపె పన్ను వేసింది. దీనివ స్త 

భారత దేశం తయారుజేసే సన్నబట్రల ధర పెరి “గ 

లాంక్ మె షెర్ బట్టలకు పోటీ కొంత తగ్గుతుంది. 
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ఈ విధంగా ఈ 11 అంశాలలోని ఈ చెండు అంశౌలు భారతీయ మిల్లు యజమానుల కోర్కె_ల్ని (పతిబింబించుతూ వున్నాయి, వస్తపరిశ్రమ రక్షణ 
బిల్లు "కేంద శాసనసభలో చర్చకు వచ్చినప్పడు, ఇంగండుకు (ప్రతేక సదుపాయాలు కలిగించే కౌజును తీసివేయాలని పండిత మదనమోహన మాలవీయ సవరణ పెటాడు సవరణ వీగిపోయింది. ఆయన, మరి కొందరు రాజీనామా చేశారు. 

“మాలవీయ సహాయ నిరాకరణవాది కార. ఆయన శాసనోలంఘనమునకు అంత (పతికూలంగా లేడు. కాని ఆయస్ సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యము నంగిక రించలేదు” అనీ “నిజంగా కౌం(గెస్ ఉద్య మమునకు తలవని తలంపుగా అనుకోని చోటునుండ్రి దె వాను కూలమున సహాయం వచ్చెను” అనీ డాక్టర్ పట్టాభి కౌం(గెస్ చరిితలో రాశాడు, 

ఈ 11 అంశాల గురించి సాధారణ (పవానీకానికి అంతగా బోధపడలేదు. వారు మరింత తీవ కౌర్యా చరణకు ఉప్విళ్ళూరుతున్నారు. కొత్త డే ద్య మ పథకాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 

1808 ఫి|బవరిలో కౌం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ, శాసనోల్లంఘన ఉద్య మా న్ని ,_పారంభించడానకి గాంధీకి అధికార మిచ్చిన విషయం ఇదివరకే తెలియ చేశాం. ఫ్రిబవరి 27న ఉద్యమ సథ్రకం వెల్ల డించ బడింది. తన ఆ(శమవాసులు 78 మంది మొటమొదట ఉప్పు చట్టాలను ఉల్ల ంఘించుతారని అపుడు గాంది (ప్రకటించాడు, మార్చి 2న వై సాయికి దేశ దుస్థితిని వివరిస్తూ గాందీ ఒక లేఖ రాళాడు. ఆ దుస్థితి నివారణకు 11! అంశాల కార్యక్రమాన్ని వివరించాడు. తన నూద నల్ని అంగీకరించక పో శ్రే శాసనోల్హంఘన ఉద్య మాన్ని సాగించుతానని తెలియచేశాడు. త్రన అభి (పాయాల్ని, విశ్వాసాల్ని పునరుద్దాటించుతూ నే, వె(స్రా యికి రాసిన లేఖలో గాందీ వాడిన కొన్ని వాక్యాల్ని ఇక్కడ ఉట౦కించడం అవసరం. 

“బిటిష్ (ప్రభుత్యం వాపభూయిషమెనదని నా నమ్మకం. కునా ఇంగ్లీషు వౌళ్ళంతా 'దుర్మారులని నేననుకోను. వారిలో సాక కొందరు సేషేహితు 
లున్నారు, 

ఖొరోతో సాంతోం [తర 

“టిటిస్ ప్రభుత్వం డ్రమానుగతమైన ధనా 
కరణ పద్ధతివల్లా, సివిల్ సైనిక పరిపాలనా వ్యయం వల్లా నోరులేనిసాదాజనాన్ని నిరుపేదల్ని చేసింది. 
“ఆది రాజకీయంగా మముుల్ని బానిసలుగా 

చేసింది. మూ విజ్ఞాన సర్వస్వాన్నిహరించి, మమ్మల్ని 
నిరాయుధుల్ని చేసి మా ఆత్మల్ని నాశనం చేసింది. 
ఆత్మజలంలేని ఆయుధ బలు లేని మేము దాదాపు పిరికి వాళ్ళుగానూ, నిస్సహాయులుగానూ చేయబడ్డాం. 

“మీదగాని | బిటిష్ (ప్రభుత వ్రంగాని, అధినివేళ 
(పతిస త్రి పూర్తి (ప్రణాళికను బలపరచ్చుటక్రు వాగ్దానం చేయనన్నారు. కౌబిట్ రౌండ్ కేవిల్ నభ పరిష్క. రించలేదు ** 

ఇంకా ఈ లేఖలో “*అదిని వేళ (ప్రతిప త్రి సామాన్య అర్హంలో (ప్రయోగింపబడిన యడల స్వాతంత్ర్య తీర్మా నాన్ని చూచి భయపడనవసరం లేదనీ, రాజకీయ దురంధరులు అనేకులు అధిని'వేశ (పతిప త్తిని నిజమైన స్వాతం్యత్యంగా (ప్రకటించారని గాంధీ అన్నాడు. దీనితో మరొకసారి అధినివేళ (ప్రతిప త్తికి పరోక్షంగా గాందీ సంసిద్దత ను తెలియచేశాడు. కాని క్రవీసం ఆ అధిని వేళ (పేతిప త్రిని కూడా టిటీష్వాళశ్ల్టీ య సిద్దంగా లేరని, గాందీయే ఈ లేఖలో అంగీకరించాడు. 
“ఆర్థిక సభ్యుడు ఒక్క కలం పోటుతో కొన్నికోట్ల రూపాయలను ఇండియా నుండి విదేశాలకు పంపించ దలచుకొన్నాడు” అని రూపాయి మారకప్పరేటు దిగ మతి సంరక్షణ పన్నుల గురించిన (పభుత్వ విధా నాన్ని విమర్శించాడు. దాన్ని శాంతియుతంగా ఎదు రొ్క-నేందుకు చర్యలు తీసుకొంటూ ఉంటే. శాంతి భ(దతలపేరుతో వై(సాయి ఆ ప్రయత్నాన్ని భగ్నం చేసేందుకు ధనవంతులైన భూస్వాములను సహాయ పడీవలసిందిగా కోరాడనీ, ఇది భారత దేశాన్ని నాశనం చేస్తుందనీ గాందీ అన్నాడు. 

గాంధీ ఈ లేఖలో స్వాతంత్ర్య ఉద్దేశాన్ని, స్వాతం (త్య నిర్వచనాన్ని ఇలా వివరించాడు: 
“భయంకరమైన భూమిశిస్తుభారం స్వతంత్ర 

భారత దేశంలో తగ్గించాలి. నేటి (పభుత్వ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఈ భూమిశిను ద్వారానే లభించింది. పర్మినెంట్ సెటిల్మెంట్. భాగ్యవంతులె న కాంత మంది జమీందార క్షే గాని ౩ తులకు ఉపయోగపడదు. వా రెతు పూర్వంలాగే నిస్సహాయాడు. మామూలు కౌలు Gem 



నం గావు భరి (తో 

_ దారు. భూస్వామి దయతలచక పోతే భూమిని విడిచి 
పోవాలి. ఇదీ రెతు స్థితి భూమిశిస్తు తగ్గించడమే 
గాక రె తు (పయోజనం కోసం (ప్రభుత్వం తన 

ఆదాయ పద్దతిని పూర్థిగా మార్చుకోవాలి. 

ఉప్పు పన్ను విషయంలో కూడా రె తు ఎక్కువ 

భారం వహిస్తున్నాడు. థధనవంతులకంపే నిరుపేదలు 

ఎక్కువ ఉప్పు తిని జీవించవలసి వుంది. అందుచే 
వారికి ఉప్పు సన్ను మహా భారం. 

తాగుడు, మత్తు పదార్దాల మూలాన _సభుత్వ్వానికి 

నచ్చే ఆదాయం నిరు పేదలను డే వస్తున్నది. వారి 

ఆరోగ్యం, నీతి నశిస్తోంది. తాగుటో తుతనాన్ని (చభు 

త్యం పోత్సహించుతూంది. 

భారతదేశం పేరిట చేయబడిన జాతీయ రుణాలను 

గురించి స్వతంత్ర భారతదేశంలో నిష్పాక్షికంగా 

న్యాయమూ ర్రి సంఘంచే విచారించాలి. ఆ సంఘం 

అన్యాయం అని చెప్పిన రుణాలను భారత దేశం చెల్లిం 

చదు. 

వె సాయి జీతం నెలకు 21 వేల రూపాయలు. 

ఇంకా ఇతర ఖర్చులున్నాయి. బిటిష్ ప్రధాని జీతం 

5,400 రూపాయలకు సమానం. భారతీయుడు రోజుకు 

రెండు అణాల లోప, సంపాదిస్తూ వుంటే, వెస్రాయి 

రోజుకు ఏడువందల రూపాయలు సృచ్చుకొంటున్నాడు. 

(విటన్లో రోజుకు రెండు రూపాయలు సంపాదిసు 

నాడు అంగ్లేయిడు. (బిటిష్ [ప్రధాని రోజుకు 180 

రూపాయలు జీతం పుచ్చుకొంటున్నాడు. అంతే భారతీ 

యుని సగటు ఆదాయానికి 5 వేల రెటకు పెగా 

వె స్రాయి జీకం తీసుకొంటూవుంపే, (బీటిష్ పోదని 
సగటు ఆదాయానికి $0 రెట్లు మాతమే పుచ్చుకొంటు 

న్నాడు.... అధిక జీతముల 'పద్దతిని నిర్మూలించాలి. 

((పజలనుండి రాబళ్హ్ర) (పభుత్వ ఆదాయం తగ్గిం 

చాలంచే పరిపాలనా వ్యయం తగ్గించాలి. అంపీ 

(పభుత్వ పద్ధతి మార్చాలి. స్వాతం (త్యం రానిదే ఈ 

మార్పు అసంభవం... =. వాఠికి ఈ సన్నుల బాధనుండి 

తపించుకొనుతే స్వాతంత్ర్యం.” 

ఆ తర్వాత భారతీయ (నయోజనాలు బిటిష్ 
(పయోజనాలకు విరుద్దమని వివరించాడు. 

“భారతీయులు జీవించాలంటే, ఉపవాసాలతో (కమ, 

(క్రమంగా మరణం చెందకుండా ఉండాలం పే ఏదో ఒక 

ఉపాయం చూడాలి. ఇంగ్లాండుకు భారత దేశానికి గల్ల 
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(పయోజనాలు పరస్పర (పతికూలమెనని. తన పయో 

'జినాల రక్షణకు ఇంగ్ల ండు, న్యాయంగానీ, అన్యాయం 

గానీ, తన యావచ్చక్షి కి నీ వినియోగించుతుంది. కౌబట్టి 

భారతదేశం ఆ మృత్యుముఖంనుండి తప్పించుకోడానికి 

శ క్తి సామర్ధ్యాలు సంపాదించుకోవాలి” 

డిశంలో విప వవాదుల కార్యకలా పాలు రోజు 

రోజుకూ పెరుగుతుండటాన్ని గురించి చెబుతూ అటు 

టిటిష్ వాళ్ళ దౌర్దన్యాన్నీ, ఇటు విప్ప వవాదుల దొర 
న్యానీ చ ఎదిరిసానని ఈ లేఖలో గాందీ తెలియజేశాడు. 

“బిటిష్ ష్ (ప్రభుత్వం వాళ్ళది సంఘ_త దౌర్జన్యం. 

దౌర్హన్య పక్షం వారి (విప్ప వవాదుల) దౌర్తన్యం అసంఘ 

టితీం. ఈ రెంటినీ ఎదిరించడానికి నా అహింసా సిద్ధాం 

తాన్ని (ప్రయోగించడం నొక ర్రవ్యం. నేను మూకీ 

భావం వహిస్తే పె రెండువిధాల దౌర్జన్యా లకు దేశాన్ని 
అప్పగించినబ్లవు తుంది” అని గాంధీ అనా ఎడు. 

విప వవాదుల ఆదర్శం తన ఆవర్శంలాంటిదేనని 

గాంధీ అంగీకరించాడు. కౌని ఆ పక్షంవారి. వల్ల (పేజా 

నీకౌనికి తగిన (ప్రతిఫలం లభించదని తాను విశ్వసించు 

తున్నట్టు గాందీ ఈ లేఖలో తెలియచేశాడు. 

ఈ లేఖలో పైన ఉదహరించిన చెడుకౌర్యాలు తొల 

గించి తే, స్నేహపూర్వక రా మబారాలు |పారంభించ 

డానికి వీలవుతుందని గాందీ సూచించాడు. 11వ తేదీ 

లోగా. ఈ ఉత్తరం వల్ల వై వె_సాయి మనస్సు కరగక 

పోతే, తన ఆ(శ్రమవానులతో కలిసి ఉప్పు చట్టాలను 
ఊల్ల ౦ఘించుకానని గాంధి హెచ్చరించాడు. పూర్త 

స్వరాజ్య ఉద్యమం కేవలం నిరుశే బదలై న భారతే 

(పజల కోసం ఉద్దేశింపబడింది. ఆ _వయక్నాన్ని ఆ 

పేదలకు సంబంధించిన ఉప్పు చట్టంతో. (పారంభించా 

లని గాందీ చెప్పాడు. ఇంతకాలం నుండి మీమీ (కూర 

మైన ఈ ఉస్వు పన్నుకు లోబడి ఉండడం ఆశ్చర్య 

కరం. నన్ను మీరు అరెస్టు చేస్తే నా తర్వాత ఈ 

ఉద్యమాన్ని సుశిక్షిత పద్దతిని “నడిపించడానికి వేలాది 

మంది సంసిద్దులుగా పనా రని నా ఆశ,” 

'ఈ "11 అంశాల (పసావన గాందీ తీసుకురావ డాన్ని 

జవహర్లాల్ లాంటి వాళ్ళకే ఆశ్చర్యం కలిగించింది. 

ఆయన తన ఆత్మకథలో ఇలా రాశొడు ; 

మను ఒక (పక్క స్వాతం (త్యం అనే పరిభాషలో 

మాటాడుతుం జే, రాజకీయ, సాంఘిక సంస్కరణల 

గురించి ఒక జాబితా ఇవ్వడంలో అర్థం ఏమిటి? మేము 
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ఉపయోగించిన అర్థంలోనే గాంధీజీ ఈ పదాన్ని కూడా 
వాడాడా? లేక మేమే మరోరక్రమెన భాషను ఉపయో గించామా?” అని నెహూ విసుపోయాడు. ఏమైనా (వీటిష్ (వభుత్వం రాజీకి సిద్ధంగో లేదు. గాంధీ డి త్ర 
రానికి వై (సాయి జవాబుగా ఆయన చర్య “జా 
శాంతికి భంగకర* మని, “న్యాయళశాన్త్ర విరుద్దొమనీ 
అంటూ గాంధీ ఉద్యమం తల పెట్టినందుకు వైస్రాయి 
విచారాన్ని వ్యక్తం చేశాడు, 

గాంధీ ఆశాభంగం చెందాడు. రది అడిగి తే రాయి 
లభించిందన్నాడు. “భారతదేశం పెద్ద కారాగారం. 
(వీటిమ శాననాన్ని ధిక్క_రించుతాను. వె (సాయి కోరే 
శాంతి, విసుగు పుటించేదిగా వుంది. దు?ఫకరమెనది. ఆ నిర్బంధ శాంతి మూలాన భారత జాతికి ఊపిరాడటం 
లేదు” అని శాసనోల్ల ౦ఘనాన్ని (పారంభించడానికి 
గాందీ నిశృయించుకొన్నాడు. 

దండేయాత య ఉవ్వుసత్యాగహం 

గాంధీ ఈ ఉద్యమాన్ని తాను ఎంపిక చేసిన ఆ(శమవాసులతో నడపాలని అనుకొనా ఎడు. 
1980 ఫీ బవరి 27న యంగ్ ఇండియా సత్రికలో 

గాందీ రాసిన వ్యాసంలో ఇలా అన్నాడు; 

“నాకు సంబంధించినంతవరకు ఈ ఉద్యమ 
తత్వాన్ని బాగా ఎరిగి ఉన్నప్రే, దానికి తగిన 9క్షణ 
పొందినశ్షే, మా ఆ(శమవాసుల ద్వారాగాని, తది 
తరుల ద్వారాగాని నడపాలని నా ఆశయం”. 

“ర పర్యాయం (నారంభమయ్యే శాసనోల్త ౦ఘన 
ఉద్యమం చిట్టచివరకు ఒక్క శాసన నిరోధకుడు 
జీవించివున్నా అరెస్టు కౌకుంగా బై టవున్నా ఆగదు. 
ఆపబడదు కూడా” అని గాంధి అన్నాడు. చౌరీ చారా 
ఘటనల తర్వాత జ రీగినట్లు మళ్ళా. జరగదని గాంధీ 
హోమీ ఇచ్చినట్లు గా గాంధీ అనుయాయులు భావించారు. 

“అక్కడ క్యడా చెదురుమదురుగా దౌర్హన్యం చెల 
రేగితే, శాననో ల్లంఘన ఉద్యమం ఆపి వేయబడద నే 
అభి పాయానిష ఆయన (గాంధీ) మాకు కలుగ 
జేశాడు....ఈ హోమీ మాలో చాలామందికి ఎక్కువ 
సంతృ ప్పిన కల్పించింది", 

తనను అరెసుచేసే ఏమి చేయాలో కూడ ఈ 
వ్యాసంలో గాందీ సూచించాడు. కా పర్యాయం నేను అరెస్తు చేయబడితే, పూర్వంవలె (ప్రజలు సాత్విక 

వొలరలత స్నారలోం [తో 

దొ ర్త న్య రాహితా శ్రన్ని (Passive Non’ 
Violence) ఆవలంబించ కూడదు. తీ వమెన, దౌర్దన్య 
రావాత § పద్ధతిని (Nonviolence of activist 
type) అవలంబించాలి. కౌబట్టి భారత దేశానికి 
పూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని సంపాదించడంలో అహిొంసా 
పద్దతిని విశ్వసించేవారందరూ తాము స్వేచ్చగా 
వున్నంతకాలం, (పాణమున్నంతకాలం, ఇకముందీ 
బానిసత్వానికి లొంగకూడదు” అని గాంధీ (ప్రబో 
ధించాడు. 

సత్యా_గహ సమర సన్నాహాలు ఒక (ప్రక్క 
జరుగుతూండగా, వలభ్ భాయ్ పపేల్ ముందుగా (గ్రామాలకు పోయి, సత్యాగ్రహ సమరానికి (ప్రజల్ని 
సంసిద్ధుల్ని చేయడం మొదలు పెట్టాడు. “మీ పశువుల్ని 
(పభుత్వం జప్తుచేయవచ్చు. శ క్రివంతమెన _పభు 
త్యంతో పోరాడేటప్పుడు (పజలు భోగలాలసులుగా 
ఉండరాదు. ఈ సత్యాగ్రహ సమరకాలంలో వివాహ 
ఉత వాలను మానండి. ఇళ్ళకు తాళాలు వేసుకొని 
పొలాలకు పోయి సాయంకాలం మాత్రమే తిరిగిరండి. 
ఇది పరీక్షా సమయం. వెనక్కి. తిరగరాదు. మీ 
తాలూకొను గాందీ సమిషి శాసనో లంఘనోద్య మానికి 
ఎన్నుకొన్నాడు. ఆ గౌరవాన్ని సీలబెట్రండి. (ప్రభు 
త్వం మీ పొలాల్ని స్వాధీనపరుచుకొంటుందని భయ 
పడవద్దు. పొలాల్ని సీమకు తీనుకుప్రోలేరుకదా. ఆలా 
స్వాధన పరుచుకొం టే గుజరాత్ అంతా మీ పక్షమే,” 

ఇలా (పజలను ఉద్యమానికి ఉ త్రైజ పరుస్తున్న 
సేల్ను మార్చి మొదటి వారంలోనే అరెన్టు చేసింది 
(పభుత్వం. స్వాతం(త్య దినోత్సవానికి (జనవరి 
265) పూర్వమే - సుభాస్ చం[దజోనుని అరెస్టు 
చేసింది. 

దండీ _ యాత 

ఏప్రిల్ 8 జాతీయ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరి 
[తలో స్వ ర్హదినం. [818లో ఆనాడే జలియన్వాలా 
బాగ్లో ,బిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో అమాయక (ప్రజలు 
హత్య గావింపదిడ్డారు. ఆనాటినుండి ఏప్రిల్ $6 
మొదలు ఒక వారం జొతీయవారంగా పరిగణించి 
అమర వీరులను భారతీయులు సంస్క రించుతూ ఉన్నారు. 
గాంధీ సరిగా ఆ పవిత్ర దినాన్నే దండిలో (బిటిష్ 
శాసనాలను ఉ ల్లంఘంచి ఉప్సు వండటానికి నిర్ణ 
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యించుకొన్నాడు. దండి అరేబియా సముద్రతీరం 
లోనిది. సూరత్ జిలాకు చెందిన (గామం. 

ఉప్పు సత్యా(గ్రహమా? “అది మరో స్తంట్ 

చేయనీయండి చూద్దాం 99. అన్నాడు ఒక ప్రభుతో 

ద్యోగి. “ఉప్పు చేయడానికి దండిలోని చి త్రడినేలకు 

వెళ్ళి ఓ గుప్పెడు ఉస్పు చేయడం వల్ల ఈ ముస 
లాడికి ఒరిగే దేమిటి?” అన్నాడు మరొ కడు. 

గాందీ ఉస్పు శాసనాలనే ఉ ్ రింఘంచాలని ఎందుకు 

అనుకొన్నాడు? ఉప్పు. వీదలందరికీ సంబంధించిన 

సమస్య. ఈ సమస్య (ప్రజలందరి దృష్టినీ ఆక 

ర్షించాలనుకొన్నాడు గాందీ. తిండిలోకి ఉప్పుకూడా 

కొనలేని (ప్రజలు లక్షలాగిమంది ఉన్నారు. మన 

దేశంలో సము[దతీరం చాలావుంది. సమ్ముద్రపు ఆటు 

పోటుల్లో తీర(పాంతంలోని పల్లపు (పదేశాలలోను, 

గుంటలలోను సము[ద్రజలం చేరుతుంది. ఎండకు ఆ 

సీరు ఉప్పుగా మారుతుంది. కొని ఈ ఉప్పును (ప్రభు 

త్వమే తీసుకొని (పజలకు అమ్ముతోంది. (ప్రకృతి 

పరంగా ఇచ్చిన ఈ ఉప్పును (ప్రజలు తీసుకో డానికి 
వీర్లేదు. భారత దేశంలో ఉప్పును తయారుచేయడానికి 
విస్తారంగా అవకాశాలున్నాయి. ఐనా (్రిటిష్ వర్తకులు 

ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఉప్పును మనదేశానికి ఓడలలో ్  తెచ్చే 

వారు. ఈ సందర్భంలో మన దేశానికి ఇంగ్లీ మవాళ్ళు 
ఉప్పు ఎలా దిగుమతి అవుతుందో తెలుసుకోడంకూడా 

అవసరం. 

1836లో సాల్పు కమీషన్ సమావేశమై భారత 
దేశంలో ఉప్పు పన్ను వేయాంఎని తీర్మానించింది. 

ఇలా పన్ను వేస్తే ఇంగ్లండు నుండి వచ్చే ఉప్పు 

భారత దేశంలో అమ్మడం సులభమౌ తుంది. పెద్ద పెద్ద 

సము[ద్రాలలో (ప్రయాణం చే సేఓడలు బరువులేపేండౌ 

రావడం క్షేమంకాదు. అందుకని ఖాళీ పడవుల్లో ఏదో 

ఒకటి వేసుకుని రావాలి.. మట్టి, పాతసత్రికలు, పగిలి 

నయన పింగాణీ పెంకులు, ఉప్పు మొద లెనవి పడి 

కిట్టుగా (Keel Ballast) ఉపయోగపడేవి. ఓడల 

సరుకుల్లో మనదేశంనుండి ఎగుమతయ్యేవి ఎక్కువ. 
మన దేశానికి దిగుమతయ్యేవి తక్కుప. నౌకా 

వ్యాపారం సాగించే పడవల్లో ఎక్కువ భాగం నూటికి 

72 పాళు, (్రిటిష్ వాళ్ళవే.. అంచేత తమ సడవలు 
ఖాళీగా రాకుండా షె చైటెర్లో తయా రెన ఉప్పును ఈ 
పడవల్లో వేసే ఈ ఉప్పును భారతీయులకు 

గాధను జ్జ ప్రికీ తెచ్చాడు. “మోసెస్ 
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అంటగ'పేవారు. ఇలా ఇం గ్లీమవాళ్ళ ఉవ్సు భారతీయు 

లకు ముప్పుగా తయా రంది. 

(బిటిష్ (ప్రభుత్వాధికారులు, మన దేశంలో తయా 

రైన ఉప్పుమీద పన్ను వేసినాకూడా. అది ఇంగ్లండ్ లో 
తయారైన ఉప్పుకన్నా చౌకయేనని " ఏవో 
లెక్కలు చూపించారు. ఏది ఏమైనా భారతీయు ల 

హక్కుకు సంబంధించిన సమస్య “ఇది. అం తేగాదు, 

ఈ సమస్య గామీణ (పజలక సులభంగా అర్హమవు 

తుంది. అందుచేతనే, ఇతర రాజకీయ కారణాలు అలా 

వుంచి, ఈ సమస్యను ఎన్నుకొన్నాడు గాందీ. 

దండీయా।త 1980 మార్చి 12 న ప్రారంభమైంది . 

గాంధీ నాయకత్వాన 78 మంది సత్యా గ్రహులు సబ 

రాతి ఆశ్రమం నుండి దండీకి బయలు దేరారు. సణ 

రతి నుండి దండికి 200 మైళ్ళ, పాదయాత్ర చేను 
కొంటూ, మధ్య మధ్య _(గామాలలో విశ్రాంతి తీసు 
కుంటూ రోజుకి 8 మైళ్ళ చొప్పున 25 రోజుల్లో దండి 

చేరి ఏపిల్ 6 న సత్యాగ్రహం ప్రారంభించాలని నిర్త 

యించుకొన్నారు. 

దండీయాత్ర లంకకు రామచం(దుని యాత 
వంటి “చారిత్రాత్మక యాత్ర” అంటూ రామాయణ 

నాయకతాహన 

ఇ(జాయిలు ఎ జరిపిన యాత” అంటూ (పపుల్ల చం(ద 

రాయ్ బె బిల్ కథను గుర్తుకు తెచ్చాడు. “ఉప్పు 

పన్నుపై పె ఇది యుద్దం" అని గాంధీ అన్నాడు. 

గాందీ చేతిక(ర్రను ఊతంగా పట్టుకొని పాదయా(త 

(పారంభించాడు. వల్లభ్ భాయ్ సపేల్, సుభాష్చం[ద 

బోస్, సేన్ గుప్తాలను అరెస్టు చేసిన ప్రభుత్వం 

గాందీ జోలికి పోలేను. గాందీ దండి యా్మాతకు 

(పపంచం నలుమూలల నుండీ పిలేక ర్లు వచ్చారు. 

న్యూస్రీల్సు (వా రాచ్మిత్రాలను) తీశారు] పత్రికలు 

బహుళ (పచారం చేశాయి. సినిమాలు తీశారు. ఇదంతా 

పజాసీకాన్ని మేల్కౌల్పడానికి, సమీకరించడానికి 

అవసరమని కాంగెస్ నాయకత్వం భావించింది. 

ఇదీ ఒకందుకు మంచి దే, సహానం కోల్పోతున్న 

(వజల్ని పక్క దారులకు సట్టించవచ్చుననే అభి 

పాయంతో మొదట (ప్రభుత కం మెదలకుండా వూరు 

కొంది. 

ఈ యాత్రలో (ప్రతిచోటా (పజలు తండోప తండా 

లుగా వచ్చి పాదయాత్రను చూడటం మొదలు 



160 

పెట్టారు. “దండీయా(త్ర తోవలో వ మరణించనై నా మర 
ణం లి లేదా ఆ(శమానికి దూరంగా ఉండాలి” అ అనీ 

గాందీ శపథం పట్టాడు. 

ఐతే గాందీ, ఉద్య మాన్ని తన విశ్వాసాల పరిధి 
లోనే ఉంచాడు. ఆ పరిధిని మంచినప్పుడు హెచ్చ 
రిస్తూ వచ్చాడు. సవినొసె సెక రను సాంఘికంగా 
బహిష్కరించినందుకు, జంబుసారు అనే (గామంలో 
గాంధీ నిరసించాడు. “ (పభుత్వోద్యోగుల్ని అంకణాలు 

చేయించడం మన మతం గాదు" అన్నాడు. అలాగే 
యా(తాసమయంలో (ప్రజలిచ్చే భోజనాదీ సౌకర్యాలు 
మితంగా ఉండాలని అన్నాడు. 

“నా జీవిత పద్దతి (పజల సగటు ఆదాయంతో 
సంబంధం కల్లి ఉన్నపుడే వె! వైస్రాయి అక్యధిక జీతాన్ని 
తీసుకోడాన్ని నిరోధించగలను... అన్న వసాలు లేని 
వారి పక్షాన, నిరుద్యోగుల పక్షాన మనము పనిచేయు 
చున్నామని చెప్పుచున్నాం... దర్శిద్రవంత మైన దేశం 
యొక్క శ కిని మించి జీవించుట దొంగతనం చేసిన 
ఆహారం పెన్ న్ జీవించడం వంటిది. అట్టి ఆహారంతో 
జీవించడంవల్ల మన యుద్ధం నెగ్గదు. 9 

వనసారీలో మాట్లాడుతూ, "పార్టీ వారిని సారాయి 
వ చ్రకం మానవలసీందిగా గాందీ (ప్రబోధించాడు. 
“ఉప్సుసన్ను, సారాయి వ్యాపారం నిర్కూలించిశే 
అహింసకు జయము కల్లిన ఫే... నాకు. కావలసినది నేను 
తీసుకొని పోవలెను, "లేదొ నా శవం పశ్చిమ సము 
(దంతో తేలాలి.” 

గాంధీ ఏపిల్ 5న దండి[గామంచేరాడు. ఈ లోగా 
మార్చి ఏ1 న అఖిలభారత కౌం_గెస్ సంఘం సమా 
వేశమై, అదివరలో కార్యవర్గం చేసిన తీర్మానాన్ని 
పునవద్దాటించింది. కార్యవర్గం వౌరి నూచనలకు అను 
గుణంగా రాష్ట్ర కౌం(గెస్ సంఘాలు ఉప్పు చ ట్లానికి 
సంబంధించిన శాసనాలను చూతమే ఉల్పంఘించాలని 
నిర్ద యించింది. గాందీ శాసనో ల్లంఘనం చేయకూడదనీ, 
గాంరీ ముందుగా నే అరెస్టయిన యెడల శాసనోల్లం 
ఘనం (ప్రారంభించడానికి రాష్ట్రాలకు అధికారమిస్తూ, 
అభీలభారత కాం(గెస్ కమిటీ తీర్మానించింది. 

_విప్రిల్ 5 న దండి చేరిన గాందీ, 6వ తేదిన 
సముద్రతీరంలో ని ఉప్పు పోగువేయడంతో కాసనోల్రం 

ఘన ఉద్యమం (ప్రారంభమెంది. ర్ వ శేదీన జక 

అస్పృశ్యత పాటించాలనీ, 

బొరలత స్వాంలోం(తో కా 

పత్రికా (వ్ర పతినిధికి ఇచ్చిన (ప్రకటనలో గాంధీ ఇలా 
అన్నాడు, 

“ఈ నా య్మాతను సహించి, ఉపేక్షించి నట్టు 

గానే, రే:టినుండీ అసంఖ్యాక జన సమూహాలు ఉప్పు 
చట్టాన్ని ఉల్పంఘించితే (ప్రభుత్వం ఊ రుకుంటుం దేమో 
చూడాలి. అన్ని కాం(గెస్ సంఘాలు రేపటినుండి 
ఉప్పు చట్టాలకు సంబంధించినంత వరకు 

(ప్రారంభించవచ్చు. రేపు గం॥ 6.80 లకు నాతో 
వచ్చిన వలంటీర్ల తో సహా శాసనోల్ల ౦ఘనా నాన్ని 
_ప్రారంభించుతాను” అని గాంధీ అన్నాడు. రవ తేదిన 
గాందీ, ఆయనతో పాటు వున్న వలంటీర్లు సము(ద 
తీరంలోని ఉప్పును బోగుచేశారు, “జాతీయ వార 
మంతా ఏపిల్ 6 నుండి 18 వరకు ఉప్పు చట్లాల్ని 
(ప్రజలు ఊల్రంఘించాలని గాంధీ ఆదేశించాడు. ఉప్పు 
సత్యా_గహంలో పాల్గొనలేనివారు ఖద్దరు ధారణ, 

వక వస్త్ర బహిష్కారం గురించి, మద్యపాన 
షేధం గురించి (పచారం చేయాలని గాందీ తెలియ 
ళా మహిళలకు ..ధ్రత్యకంగా విజ్ఞప్పి చేస్తూ గాంధీ 

ఇలా అన్నాడు. “భారత నారీమణులు పూర్ణ 
స్వరాజ్యం కోసం, పరుమల కంపే ఎక్కువ తోడ్చడ 
గలరని నా విశ్వాసం.... ....నిజంగా స్త్రీలకు ఎక్కువ 
ధె ర్యంవున్నది. వారి స్వార్ధత్యాగ బుద్ది వర్ష నాతీతం” 
వీసీత్రో పాటు స్కూళ్ళను కాలేజీలను “వదలీ రావల 
సిందిగా పద్యార్థులకు గాంధీ విజ్ఞప్తి పి చేళాడు. 

ప్రభుత్వోద్యోగాలకు రాజీనానూ చేయాలని ఉద్యో 
గులకు విజ్ఞ పి చేశాడు. ఏప్రిల్ 9 న గాందీచేసిన విజ 
_పిలో పతి (గామంలోను శాసనోల్ల ంఘనం చేస 
ఉప్సు తయారుచేయాలన్నాడు, సారో దుకొణాలను. 

విదేశ వష్త్ర దుకాణాలను పికెట్ చేయాలనీ, విదేశ 
వసాలు త గలబెట్లాలనీ, అందరూ నూలు వడకాలనీ, 

హృదయ పూర్వక మైన 
హాందూ _ ముస్తీం ఐక్యతకు కృషిచేయాలనీ గాంధీ 
విజ్జ ప్ చేశాడు.” 

ఏ పిల్ 68 వ తేది నుండి ఉప్పు సత్యా_గ్రహం 
ప్రార గాంధీ (ప్రకటించగానే, దేశ. 
మంతటా ఆత్యంత ఉత్సాహంతో (ప్రజలు గాందీ 
విజ్ఞ పెకీ (పతి స్పందించారు. 

Er మంతటా బహిరంగ సభలు జరిగాయి. (పభు 
తో్వోద్యోగులు వందలాదిగా తమ పదవులకు రాజీనామా 
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చేశారు. శాసనసభ్యులు తమ శాసన సభ్యత్వానికి 

రాజీనామా చేశారు. ఉప్పు చట్టాన్ని అనేకచోట్ల 
(ప్రజలు ఊఉల్లంఘించా రు. సారా దుకాణాలను (పజలు 

పికెట్ చేశారు. రై తులు పన్నుల్ని కటి నిరాక రిం 

చారు. రుణాలను చెల్లించ నిరాకరించారు 

గాంధీ, కాం(గెస్ నాయకులూ పెటిన పరిమితి 

లోనే ఉద్యమం ఉండిపోలేదు, సమ్మెలు జరీగాయి, 

(పేజా (ప్రదర్శనలు జరిగాయి. కరాచీ, షిరోడా, రత్న 

గిరి, పాట్నా, పెషావర్, కలకత్తా. మ(దాసు, షోలా 

పూర్ నగరాలలో జరిగిన సంఘటనలే ఇందుకు 

నిదర్శనం. 

గాంధీ తాను అరెసు కాకపూర్వం చేసిన ఒక 

(సకటనలో ఉద్యమ ఘటనలను కొన్నిటిని పేరొ- 

న్నాడు. అక్కడక్కడా జరిగిన (ప్రభుత్వ దౌర్జన్యాలను 

నిరసించాడు. ఆయన ఇలా అన్నాడు. 

“గుజరాత్ లో సమష్షి కాననోల్లం ఘనం అ మృతంగా 

జరిగింది. (పభుత్వం ముఖు్యల్ని నిర్బ్చుంధించింది... 

న్యాయ విచారణలేకుండా సాత్విక నిరోధకుల ఆస్తు 

లకు గానీ, శరీరాలకుగానీ వోని కల్లించిన యెడల 

అది చాలా _కూరమెన విషయం. సాత్విక నిరోధకుడు 
ఖే దు మొదలై స నిర్చంధాలకు సంసిద్ధపడాలి. నాయ 

కుడు తొలగిచేబిడికే (ప్రజలు భయం “పకి టించరాదు. 

ఇపుడు (పతివాడూ నాయకుడు, అనుచరుడు కావాలి,” 

ఒక వలంటీరును మణీకటు పై పెన పోలీసులు కొట్టినందుకు 

నె తికంగానూ, న్యాయశాస్త్ర పకార 0 కూడా 

తస్పని గాందీ అన్నాడు, . ... పజలను భయ పెట్టడానికే 

(పభుక్వం ఇలా చేస్తే అందుకు (ప్రజలు సంసిద్దులు 

కొవౌలి........ ప్రభుత్వం సాత్విక నిరోధకులను 

అరెస్తు చేయవచ్చు. వారి శరీరం (ప్రభుత్వం సాధి 

నంలో వుంది కనుక వారి చేతిలో ఉప్పు కూడా తీసుకో 

వచ్చు. కొని అతడు నేరం చేశాడని శిక్షించిన తర్వా 

తనే ఆ సని చేయాలి" 

ప్రభుత్వం హద్దు మీరితే తప్ప స్త్రీలు ఉప్పు పోరా 

టంలో పాల్గొనరాదని నవసారీలో ఇచ్చిన ఉపన్యా 

సంలో గాందీ అన్నాడు. 

“దుష్ట పరిపాలన” అ నే శీర్షికతో రాసిన వ్యాసంలో 

పభుత్వాన్ని గాంధి విమర్శించాడు. 

పభుత $౦ ఉస్సు ఉచితంగా ఈయాలి, లేదా, 

అది తెచ్చుకొనే శాసన నిరోధకులను అరెస్టు చేయాలి. 
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అంతేగాని ఉప్పు కొటారులపై దాడికి పోయేవారిని 

హింసించడంకం పే కాల్పుమే 4 త్తమం.” 

ఉద్యమం తీవ్రమైన కొలదీ. (పభుత్వ నిరంకుశ 

స్వరూపం నగ్నంగా = కనపడసాగింది ఏపిల్ ఓ8ి న 

బెంగాల్ ఆర్డినెన్సు పునరుద్ధరింపబడింది. 1010 నాటి 

ము[దణా శాసనాన్ని కొన్ని సవరణలతో ఆర్తి నన్సు 

ద్వారా పునరుజ్జీవింప చేయబడింది, ఇది పూర్వంకం లె 

భయంకరంగా 'వున్నదని గాంధీ అన్నాడు. మనకు తెలి 

సినా, తెలియకపోయినా, సెనిక శాసనం యొక్క 

(ప్రచ్చన్న రూపంలో మనం వున్నాం. ఈ కొ త్త ఆర్తి 

నెన్సుకు _(పజలు భయపడరాదు. మన శరీరాల నేగాకి 

ఆస్తులను కూడా వారి స్వాధీనం చేయడానికి జంక 

రాదు. సతికాధిపతులు, ము[దణాలయాధిసతులు ధరా 

వత్తులు కట్రరాదు” 

నవజీవన్ ము[దణాలయాధిప త్రి ఆ విధంగానే గాంధీ 
ఆదేశాన్ననుసరించి ధరావతు కట్టడం మానేశాడు. ఈక 

సమయంలోనే గాంధీ తాటిచెట్లను నరికే కౌార్య 

_(కమాన్ని కూడా (ప్రారంభించాడు. 

ఐతే గాందీ విధించిన పరిమీతులలోనే ఉద్య మం 

వుండిపోలేదు. దీనికి కారణం (పజల ఆర్తిక దుస్టితియే. 

1027. 28 నుండి (ప్రపంచ వ్యాపితంగా ఏర్పడిన 

ఆర్థిక మాంద్యం మనదేశంలో కూడా ఏర్పడింది. 

వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధర పడిపోయింది. గోధుమ 
నూటికి 50 వంతున, జూట్ నూటికి 50 నుండి 60 

వంతున ధరలు పడిపోయాయి. ఐనా _పభుత్వం 

పన్నులు పెంచింది. భూస్వాములు, కౌలుదార్హ నుండి 

ఇదివరలో వలె ధాన్యంగాక, డబ్బివ్వాలని ఒ త్రిడి చేయ 

సాగారు, ధాన్యంధర పడిపోయింది గనుక డబ్బు 

రూపేణా ఐతే ఎక్కు-వ విలువ వుంటుందని భూస్యా 

ముల ఆలోచన. చిన్న రె తులు కౌలుదార్లు దివాళా 

తీయసాగారు. రె తుల రుణం 900 కోట రూపాయ 

లకు పెరిగింది. అలాగే ఉద్యోగుల కారాకుల పరిస్థితీ 

అధ్వాన్నమైంది. 

ఆర్థిక మాంద్యంనుండి తట్టుకోడానికి (బిటీష్ 

సా మాజ్యవాదులు వలస దేశాలను, [పధానంగా భారత 

దేశాన్ని వృుపయోగించుకో వాలని చూశారు. వలసదేశా 

లను పపి పీల్చి వేసి తాము ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి 

బయటపడాలని చూశారు. ఎగుమతి, దిగుమతి ధరలను 

తమకు అనుకూలంగా. నిర్ణయించేటట్లు చేశారు. 



162 

అందుచే భారత దేశంనుండి, ఎగుమతులు తగ్గి 
పోయాయి. [బిటన్ నుండి భారతదేశం దిగువుతి 
చేసుకొనే వస్తువు లెక్కు.వయ్యాయి. అందుచే |బిటిష్ 
వాళ్ళ వాణిజ్యం పెరిగింది. భారతదేశంలో చిన్న 
ఉత్ప త్తిదార్లు నాశనమవుతూ వచ్చారు. ఆర్థిక 
మాంద్యంతో ప్రజలు బంగారం, వెండీ అమ్ము 
కున్నారు. వెండి ధర కూడా పడిపోయింది. తమ 
ఏజెంట్రద్వారా కొని |బిటిష్ బ్యాంకులు 800 కోట్ల 
రూషాయల విబువచేసే వెండి బంగారాలను దోచుకొని 
పోయారు రూపాయికి 10 పెన్నీల చొప్పున 
మారకప్ప రేటు నిర్ణయించడంతో భారతదేశ రుణం 
మరో 11 శాతం పెరిగింది. 

నా_మాజ్య వాదులకూ, భారత పారి. శామిక 
వే తలకూ కూడా ఘర్షణ పెరిగింది. జాతీయ విమోచ 
నోద్యమంతోపాటు వర్ల పోరాటాలు కూడా పెరిగాయి. 

ఆ విధంగా (ప్రతివర్గానికీ ఏదో విధంగా బిటిష్ 
(ప్రభుత్వంపై అసంత్భి ప్రి పెరిగింది. అందుచే గాందీ 
(పారంభించ్రిన ఉప్పు సత్యా(గహ ఉద్యమం వి స్తృత 
(ప్రజానీకాన్ని కార్యరంగంలోకి దింపింది. ఆ ఉద్యమం 
లోంచి మట్టిలోంచి మాణిక్యాలు లాగ సామాన్య (పజల 
నుంచి వీరులు వుద్భవించారు. ఆసేతుహిమాచలం 
పేజా (ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ముదుసలులు, 
యువకులు, స్రీలు పోలీసు లారీ దెబ్బలకు గురి 
అయ్యారు, ఏదైనా ఒక ఊరేగింపును పోలీసులు అడ్డ 
గించి తే, గంటలు కొలది రోడ్ల పై అలాగే తిష్ట వేసుకు 
కూర్చునేవారు సత్యాగహులు. స్త్రీలు విశేషంగా 
ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం ఒక (ప్రత్యేకత, ఆ 
రోజులో డినీ పటణంలో స్త్రీలు ఎక్కువగా పాత 
భావాలతో నే పృుండేహారు. ఐనా అలాంటి ఢిలీలో 1600 
మంది స్రీలు రొజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నం 
దుకు అరెస్టు చేయబడ్డారు. బొందాయిలో మధ్య తరగతి 
మహిళలు అధిక్ర సంఖ్యలో ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 
శాసనోల్ల ౦ఘనోడ్య మం ఏమి చేసినా చేయకపోయినా, 
భారత మహిళలు సామూహికంగా సామాజ్రిక విము కి 
చెందడానికి తోడ్చడిందని బ్రిటిష్ పరిశీలకులు వెళ 
రాశారు. సంఘ _ సంస్కరణోద్యమాలు దదాపు 
ముప్పాతిక శతాబ్దం పాటు చేయతేని పనిని ఈ ఉద్య 
మం కొన్ని వారాలలో చేయగలిగింది. 

లాఠీఛార్జీ లు, పోలీసు కొౌల్పులు నిత్యకృత్యా 
లయ్యాయి. ఏప్రిల్ 16 న జవహర్ లాల్ నె హూను 
[పభుక్వం అరెస్టు చేసింది. వెన్వెంటనే వేలాది 
మందిని అరెస్టు చేసింది. ఏప్రిల్ 28 న బెంగాల్ ఆర్జి 
నెను (ప్రకటించబడింది. దీనివల్ల స్వాతంత్ర్య సమర 
యోధుల జీవితం దుర్భరమెంది. 1910 (పెస్ ఆక్ను 
ఖచ్చితంగా అమలు జరిపి పత్రికలపె అనేక ఆంక్షలు. 
విధించింది. దానికి నిరసనగాజాతీయ వా రా ప(తికలు, 
మాగజ్జ న్లు (పచురణను మానివేశాయి. పౌరుల ఆ సి 
ధ్వంసం చేయబడింది. అమాయకులె న స్త్రీ పురుషు 
లనేక మందిని కొటారు ఖె దీలకు తీండీ తిప్పులు 
లేకండా మాడ్చారు. పోలీసు కాల్పుల్లో వందలాది 
మంది చనిపోయారు. 

కరాచీలో పోలీను కాల్పులవల ఏకుగురు మర 
ణించారు. ఇందులో దత్తాతేయ్ అనే యువకుడు 
సత్యాగ్రహి కౌదు. (పజలను శాంత పరచడానికి 
(పయత్నించుతూ వుండగా పోలీసు కాల్పులకు గు రె 
మరణించాడు. ఈ విషయాన్ని గాందీయే స్వయంగా 
రాశాడు. అసలీ కాల్పులకు కారణం ఏమిటి ? సింథు 
రాష్ట్ర నాయకుడై న జయరామ్ దాస్ దౌలత్ రామ్ 
బొంబాయి శాసనసభకు రాజీనామా ఇచ్చాడు. మేజిస్రేట్ 
కోర్టులో విచారింపబడుతున్న కొంతమంది ఖైదీలను 
చూడటానికి (ప్రజలు విపరీతంగా వచ్చారు. వారిని 
సర్దుబాటు చేయడానికి దౌలత్రామ్ (ప్రయత్నించాడు. 
ఇంతలో పోలీసులు ఆయనపెన, ఇతర (పేజల పెన 
కౌల్పులు కాల్చారు. ఆయన తొడలోకి తుపాకి గుండా 
కటి దూనుకు పోయింది. తర్వాత కొన్నాళ్ళకు తేరు 
కొున్నాడాగాయం నుండి. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు 
ఆయన కార్యనిర్వాహక సభ్యుడుగా కొనసాగాడు. 

మృత్యువును ధిక్కకించి, గాంధీ సూచించిన నియ 
మావళికి మా[తమే పరిమితంగాక, ఎందరెందరో 
ఆత్మార్పణం చేసిన ఉజ్వల ఘట్టాలు పెషావర్, 
షోలాపూర్, చిటగాంగ్లలో జరిగాయి. మొదటి పెషా 
వర్ ఘటన లేమిటో చూద్దాం. 

పెపావర్ తిరుగుబాటు 
1980 ఏపిల్ 28 న పెషావర్లో శాననోల ౦ఘన 

ఉద్యమం (ప్రారంభించవలసి వుంది, ఆ రోజు ఈద్ 
పండుగకూడా. ఈడ్ పండుగలో పాలొనేందుకు అనేక 
మంది వీదరై తులు వచ్చారు. మై సీ భూముల్లో పనీ 
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పాటలు చేసుకొని సీజన్ అయిపోయాక ఇండ్లకు తిరిగి 
వెళ్ళే సరిహద్దు జాతుల వాళ్ళు కూడా ఈద్ పండు 
గులో పాల్గొనడానికి వచ్చారు. స్థానిక కాంగెస్ నాయ 
కుల్ని అరెస్టు చేసినపుడు ఆ పట్టణ (ప్రజలు అసమ్మతి 

తెలిపి వారిని విడిపి._ చడానికి (సయత్నించారు. 

ప్రభుత్వం సాయుధ శకటాలను పంపింది. ఒక 
శకటం తగులబడింది. కొని అందులోని వాళ్ళుమా(త్రం 

తప్పించుకొన్నారు. దాని పైన మూకుమ్మడిగా పోలీ 

సులు కౌల్ఫులు సాగించారు. వందలాది మరణించ 

డమో, గాయపడటమో జరిగింది. సరిహదు జాతుల 

వాళ్ళు కూడా (పజల పక్షాన చేరారు. రెడువె పులా 
కౌల్పులు జరిగాయి. (ప్రజా తిరుగుబాటు (ప్రారంభ 

మైంది. (బిటిష్ సాయుధ శకటాలు రాకుండా (ప్రజలు 

బొరికేడ్డ ను (అడ్డుగోడల్ని) కట్టారు. అధికారులు, 

పట్టణం లోని పె తరగతుల వారు సెనిక కంటోన్ 

మెంటులో తల దాచుకున్నారు. దాదాపు ఇదే సమ 

యంలో, సమర శీలురైన సిక్కు సంస్క ర్త రలూ, 

జాతీయవాదులూ అయిన అకాలీలు భారతీయ 
సైన్యంలో తిరుగుబాటును_పోత్చ్సహించుతూ వచ్చారు. 

పెషావర్ లో తిరుగబడిన (సజల్ని కాల్చవలసి 

దిగా ఆజ్ఞాపించి నపుడు, రాయల్ గర్వాల్ 3 రై పుల్సుకు 

చెందిన కొండు దళాలు (పై పైటూన్లు) (సజలపై పె, అందు 

లోనూ ముస్లి ౦ (ప్రజలపై కాల్పులు సాగించడానికి 

నిరాకరించి 'హీందూ- ముస్లిం ఐక్యతను చాటిచూపిం 

చాయి. ఈ దళాలు పర్వత పాంతంలో వుండే గట్టి 

'సె నిక దళాలు. వీరి నాయకుడు ఠాకూర్ చం(ద్రసింగ్ 
గార్వాలి. సోదర ముస్తిం పఠాన్హ న్న పెకొల్పులుసొగించనని 

స్పష్టం చేశాడు. “విభజించి “పరిపాలించే” నీతితో, 

తమ పబ్బం గడుపుకోవాలన్న (బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆటలు 

సాగలేదు. పడి రోజులపాటు పెషావర్, (పజల 

చేతుల్లో వుండిపోయింది. 

గార్వాలీ సెనికులను కంటోన్మెంట్ నుండి (బిటిష్ 

సై నికులు చుట్టుముట్టి అరెస్టు చేశారు. వారి నాయకులు 

కొంత మందినీ ఉరీ తీశారు. ఐనాకూడా మే నెలలో 

ఆఫిదీ మహ్మద్ అనే కొండజాతులవారు తిరగబడి, 

పెషావర్ లోని తిరగబడ్డ _పజల్ని కలవడానికి బయలు 

దేరి వచ్చారు, పంజాబ్లో పెషావరు పోరాటానికి 
మద్దతుగా, ముఖ్యంగా అకాలీలు ఒక దళాన్ని 

పంపారు. జీలం నదివద్ద వీరిని బిటిష సెనికదళం 
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ఆపి వేసింది. చిట్టచివరకు (దిటిషు సెన్యాలు వాయువ్య 

సరిహద్దుల్లోని గిరిజన తిరుగుబాటు దారులను తరిమి 

వేశారు." 

ఈ సందర్భంగా వాయువ్య రెడ్ షర్దుల ఉద ముం 

గురించి కూడా కొంత చెప్పాలి. 
వాయువ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలో (టిటిష్ (ప్రభు 

త్వానికి వ్యతిరేకంగా తరుచుగా పఠాన్ జాతుల వారు 

తిరుగుబాట్లు చేస్తూ వుండేవారు. డేరా ఇస్మాయిల్ 

ఖాన్, పేషావర్ (ప్రజలూ బిన్నూ, కోహట్ నదీ 

లోయలో నివసించే (పజలు స్తానిక నాయకుల (క్రింద 

పనిచేస్తూ వుండేవారు. అక్కడ వ్యవసాయ పరిస్తితులు 

ఎక్కువగా స్టిరపడ డాని అనువుగా వుండేవి. అబ్దుల్ 

గఫార్ఖాన్ అలాంటి పఠాన్ నాయకులలో ఒకడు. 

ఆయన అప్పటికే ఎన్నోసార్లు (పభుత్వ దమన 

కాండకు గురి అయ్యాడు. ఆయన సోదరుడు డా కర్ 

భాన్ సాహెబ్ ఆధునిక విద్య నుకూడా అలవర్ను 

కొన్నాడు. ఈ సోదరులిద్దరూ కలిసి పఠానులను అనేక 
మందిని అహింసాత్మక గాందీ ఉద్యమంలోకి తీసుకు 

వచ్చారు. అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ వ్యక్తీ కిత్వం, దృఢ 

సంకల్పం గాందీతో పోల్చుకొని (పజలు ఆయన్ని 

“సరిహద్దుగాంధీ” అని పిల్చేవారు. ఈయన జాతీయ 

వలంటీర్ల సేనను ఒకదాన్ని ఏర్పరచాడు. ఖు చై 

నిద్మత్ గార్ లని వీరిని పిలిచేవారు. అంశే దేవు 

సేవకులని అర్దం. వారు ధరించే ఎ(ర చొక్కా లవల్ల 

వారిని “ఎ(రచొక్కాల” వలంటీర్హ ని పిలిచేవారు. వీర 
పఠాన్లు. (పాంతీయంగా జాతీయ ఐక్యతకు కృషిచేయా 

లని “కోరేవారు. వలస (పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేతి 

వృత్తులవారి దీన పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే 

వారు. వీదరె, రైతుల, పట్టణ చేతిపనివారల అండదండలు 

పీరికి వుండేవి. 

ఖంటై ఖిద్మత్ గార్ ఉద్యమం 

వాయువ్య గ్య రాష్ట్రంలో ఖుదై ఖిద్కత్ గార్ ఉద్యమం 

భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్రలో సువర్ణ ఘట్టం. 
వేలాదిమంది ముస్లి ములూ, హిందువులూ, సష్కలూ 

స్వాతం త్య సోరాటంలో పాల్గొన్నారు. స్రీలు, 

పురుషులు, పిల్లలు సైతం (టిటిష్ పభుత్వ వ్యతిరేక 

ఉద్యమంలో “నానా హింసలు అనుభవించారు. వీరి 

త్యాగం లేకుండా ఇటు స్యతం[త్ర భారత్ గాని, అటు 

పాకిస్తాన్ గాని ఏర్పడివుండేది కాదు, 
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సరిహద్దు గాందీ అని ఆప్యాయంగా పిలువబడే 

అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ (బాద్ షాఖాన్ అనికూడా ఈయన్ని 

పిలుసారు. 0. సామాజిక సంస్కరణలు, విద్య, జీవ 

కారుణ్య సంబంధమైన పనులు_ఇవి ఆయన కార్య 

శమం. ఇందుకుగా ను ఒక వలంటీర్ దళాన్ని 'ఖుదె 

ఖిద్మత్ గార్” లను (దెవుని శే ఎవకులన్సు 1925 

నవంబర్ లో ఏర్పరచాడు. అంతకుముందు ఒక సంవ 

త్సరం [కిందట “ఫక్తూన్ ” అనే ప్మతికను [పారం 
భించాడు. మొదటిసంచిక లలో కొన్నాళ్ళు ఖాదిమ్ రాసిన 

పద్యాన్ని మొదటిపేజీలో (ప్రకటించేవాడు. ఆ పద్య 
భావం ఇది. 

“మృత్యు వు కోరల్లో చిక్కుకుని దాధపడుతున్న 

ప్పటికీ, ఒక గంటే సీపు న్వాతంత్యం అనుభవించ 
డమే, దాస్యంల్ ఏం డ్డ కొలది బానిసత్వంలో (మగ్గడం 

కం మేలు.” 

తర్వాత ఆ పత్రిక ముఖస్యతం పె పెన నెలబాలుడు, 

నక్ష|తంతోబాటు ఆయన కుమారుడు ఘని రాసిన 
పద్యం ఉండేవి. ఆ పద్య భావం ఇది; 

తళ తళా మెరిసే రాతిఫలకం చెక్కిన గోరీ [క్రింద 
బానిసగా నన్ను పూడ్చి పెడితే, 

దానిని గొరవించకు, దానిసె ఉమ్మి వెయ్ | 
. నేను అమరవీరుని ర కంలో స్నానమాడకుండా 

చని పోతే 

నాకోసం ప్రార్థనలు చేసి ఎవరూ తమ నాలికను 

కల్మషం చేసుకోవద్దు: 

(బిటిష్ ఫిరంగులచే నేను ముక్క-లు ముక్కలు 
గారపో తే, 

ఈ నా వీడు భూమిని ఈడెన్ బౌ ర్లెన్గా మారు 
సాను_ లేదా. 

ఫక్తూన్ల ఇండ్ల ను, 

తాను; 

ఖుదె ఖిద్మత్ గార్లు ప్రమాణవత్రంపె సంత కౌలు 
చేసేవారు. నిస్వార్ధ సేవ, పఠానులలోని దురాచారాలను 
మాన్వించడం, అహింసకు కట్టుబడి వుండటం, మొద 
లె నవమి ఈ (పమాణంలోని అంశాలు. 

వీరు ఎ(రటి యూనిఫారాలు ధరించేవారు. సెనిక 

కవాతు చేసుకుంటూ నడిచేవారు. ఈ (క్రింది సాట 
పొడుకుంటూ (గ్రామ (గ్రామాన తిరిగేవారు. 

సందు గొందుల్ని తుడిచి పెడ 

పోయారు, 

ఖారోత న్నారతోం [త్యోం 

“మేము దేవుని సైనికులం 

_మరణంగానీ, ధన(పలోభంగాని 

మమ్మల్ని కదలించలేదు, 
మరణానికి సిద్ధమై 

మేమూ మా నాయకుడూ 

పయనిసాం 

మా ఆశయాన్ని, మా (పజల్ని 

(పేమించి సేవచేసాం 
స్వాతంత్యం మా లక్ష్యం 

దానికై మేం చెల్లించే మూల్యం 

మా ప్రాణాలే!” 

[1880 మార్చి నాటికి రెడ్ షర్దుల సంఖ్య "చార్ 

సడ్డా' అనే చోట 2 వేలకి పైగా "వుండేది. పోలీసుల 

నిర్బంధ విధానం వల్ల 1980 'సేపెంబరు నాటికి 80 
వేలకు, 1081 గాందీ. ఇర్విన్ ఒడంబడిక నాటికి లీ 

లక్షలకు పెరిగింది, 

1929 డిసెంబర్లో జరిగిన లాహోర్ కౌం(గే 
స్లో, తానూ తన సంస కౌం[గెస్లో పనిచేస్తామని 

గఫార్ ఖాన్ వాగ్దానం చేశౌడు. 

“భారత దేశాన్ని, మొ త్తం ఇస్తామిక్ (ప్రపంచాన్నే 

నాశనం జేయడానికి బాధ్యులే న 'ఇంగ్లి షు నిరంకుశ 
పాలకుల బంధనాలనుండి “దేశాన్ని ”విము కి చేయ 
దలచుకొన్న పార్టీకి నేను చెందుతాను” అని ఆయన 
(పోతిచోటా ఉపనా ్యాసాలిస్తూ వచ్చాడు. 

పెషావర్తోని కిస్పాఖానీ బజారులో డిప్యూటీ 
కమిషనర్ హెచ్. ఎ. యఫ్, 'మెట్కాఫ్ అవలం 
బించిన దారుణ మారణకాండలో ఎపిల్ 28 న రెండు 
మూడు వందలమంది అమాయక పజలు చని 

సరిహద్దు రాష్ట్ర చట్టాన్ని పరిశీలించడానికి ఏప్రిల్ 
22 న వచి బన కాం గ్రెస్ విచారణ సంఘాన్ని రానీయ 
కుండా (పభుత్వం నిషేధించింది. ఏప్రిల్ 28 నుండి 
పెషావర్ లో సారా దుకాణాలను పికెటింగ్ చేయ దల 
పెట్టిన పెషానర్ కాంగెస్వారు 1! మందిపై అరెస్టు 
వారంట్లు జారీ చేసింది. 

మొట్టమొదటి ఖుదె ఖిద్మత్ గార్హ (కక్ షర్షుల) 
సమా పే వేళు “ఉత్మంజాయి అనే చోట వ్వప్రల్ 18, 19 

తేదీలలో జరిగింది. 



నం(గామ బతి [తో 

200 మంది రెడ్ షర్టులు హాజరయ్యారు. ఏప్రిల్ 

28 న శాసనోల్ల ంఘన చేయవలసిందిగా సరిహద్దు 

గాందీ కోరాడు. “వెంటనే ఆయన్ని అరెస్టు చేశారు. 

ఆయనతోపాటు ఆఫ్ ఘన్ యువజనసంఘ కార్యదరి 

మియా అహ్మద్ షా, అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ అక్బర్ ఖాన్, 

సాలార్ సరాఫరాజ్ ఖాన్, షానవాజ్ఖాన్లు అరెస్టు 

అయ్యారు. ఈవ్వార్త తెలియగా చారసడా అనే 

(పాంతంలో చేలాది (ప (ప్రజలు గుమిగూడారు. అదే 

రోజున పెషావర్ లో సరిహద్దు గాందీ సహచరులు 

అరెస్టు అయారు. 

చాలాచోట్ల కాల్పులు జరిగాయి. అనేకమంది చని 

పోయారు. " చారసడా వద్ద (ప్రజలు జైలును చుట్టు 

ముటారు. సరిహద్దు గాంధీ నా పోరాటం” అనే 

ఆత్మకథలో కొన్ని ఘటనల గురించి ఇలా వివరిం 

చాడు : 

తర్వాతి రోజున ఉత్కాంజాయ్ అనే 

(గామంలో సభ జరగబోతున్నది, అక్కడ హింస 
(పజ్వరిల్ల డానికి అవకాశం వుంది. నేను సభాకాలానికి 

ముందుగానే చేరుకొన్నాను. బహిరంగ (పదేశంలో 

వారివద్ద వున్న ఆయుధాలను తీసివేసుకున్నాను. 

అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగసభలో మాట్లా 

డాను. ఇంతలోశే సైన్యం (గె డ్స్ కేవలరీ) వచ్చింది. 

పరిస్థితిని ఎదుర్కొనలేనివారు 

పోవలసినదిగా కోరాను, కాని ఎవరూ వెళ్ళిపోలేదు. 
ఇంతలో సైనిక కమాండర్ వచ్చి (ప్రజలు చెదిరిపోవా 

లనీ లేకపోతే క కాల్పులు సాగిస్తామనీ బెదిరించాడు. 

(జలు బెదరలేదు. కమాండర్ తనకు సహాయపడ 

వలసిందిగా నన్ను కోరాడు. నేను మీటింగ్ ఐపోయిం 

చని (పకటించాను.” 

ఆజ ఇతి 

చారసడా ఘటనల గురించి ఇదే గంథంలో ఇలా 

రాశాడు ; 

_ ”మా (ప్రబోధాల మూలాన (ప్రజలు అహింసా 

యుతంగానే వున్నారు. సాయంత్రం పోలీసులు 
మమ్మల్ని ఒక పోలీసువాన్లో వుంచి సెనిక రక్ష 
అతో మార్జాన్కు తీసుకుపోయారు. (ప్రజలు వాన్ను 

ఆపడానికి రోడ్డు పెన పడుకొన్నారు. అవరోధం కల్పించ 

వద్దని చెప్పి “ప్రజల్ని ఒప్పించాను. సాయం (తానికి 

మార్దాన్ జైలుకు చేరాం. మరుసటిరోజున మేజిస్ట్రేట్ 

సభను వదలి వెళ్ళి 

౧౨ ది 168 

సరిహద్దు నేరాల చట్టం (కింద మాకు మూడు ఏండ్లు 

కఠినశిక్ష విధించాడు. న 

సెపావర్ విచారణ కమిటీ 
షావరు విచారణ కమిటీ విఠల్ భాయ్సేల్ 

నాయకత్వాన ఏర్పడింది. అక్కడ జరిగిన సంఘటనల 
గురించి విచారించడానికి ఈ కమిటీ ఏర్పడింది. ఐతే 
(ప్రభుత్వం ఈ కమిటీని సరిహద్దు రాష్ట్రంలోకి రానీయ 

లేదు. అందుచే రావల్సిండిలో ఒక వారంపాటు ఈ 

కమిటీ పనిచేసింది. 79 మంది సాక్ష్యం ఇచ్చారు. వారి 

వాజూలాలను [పకటనలను ఈ కమిటీ రికొర్డుచేసింది. 

(ప్రభుత్వం అపుడపుడు ,_పకటించిన (పకటనల్ని, 

ప(త్రికావా ర్హల్ని, సులేమాన్కమిటీ (పోగుచేసిన 

సొక్ష్యాల సంక్షి ప్రపాఠాన్ని కలిపి, నివేదికను తయారు 

చేసింది. (ప్రభుత్యం, ఇకముందు ఇలాంటి సంఘట 

నల్ని ఎదుర్కొనేందుకుగాను, ఒక విచారణ కమి 
టీని నియమించింది. అదే సులేమాన్ కమిటీ, ఇద్దరు 

జడ్జీలు ఆ కమిటీలో ఉన్నారు. వారు, షామహమ్మాద్ 

సులేమాన్, హెచ్. ఆర్. పాన్ కడ్డి. 

ఈ నివేదిక 850 పేజీల దాకొవు౦ది. దీనిని 
ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఐనా అంతకుముందే అది 
వి _స్మృతంగా పంచి పెట్టబడింది. విఠల్ భాయ్ సేల్ 

కమిటీ నివేదిక సారాంశం యిది... 

“1980 ఎ పిల్లో స్తానిక కాం[గెస్కమిటీ, సారా 

కాంట్రాక్టర్ల దుకాణాలముందు. పికెట్ చేయ నిశ్చ 

యించింది.  కౌంథట్రాక్టర్త రు, ఉన్న సరుకు అము కు నేం 

దుకు 15 రోజులు వక్థవధి అడిగారు. దానికి ఒప్పు 

కొని ఏపిల్ 28వ శేదీనుండి, పికెటింగు జరుగు 
తుందని, కొంగగెస్ కమిటీ తెలియచేసింది. 

“ఏపిల్ 22వ తేదీన వాయవ్య సరిహద్దు నిబంధ 

నలు పనిచేసే తీరును, విచారించడానికి పిచతున్న 

అవి లభారత కాం (గెస్ కమిటీ (పతినిధివర్శం, పెషా 

వరు వెళ్ళుతుండగా వారిని (పభుత్వం తపివేసింద్. 

ఈ వా ర్త విని (ప్రజలు పెద్ద ఊరేగింపు జరిపి, షాహి 

మార్కెట్ వద్ద, పెద్ద సభ జరిపారు. సెషావరు నగర 

వానులు 268 ఉదయం నుండి, సారాదుకాణాల వద్ద పికె 

టింగ్ జరపాలని కూడా నిర్ణయించారు. 28 తెల్ల వారు 

రూమున తొమ్మిదిమంది (పముఖ కాం(గెన్ నాయ 
కులను (ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది. ఉదయం కౌం(గెస్ 

కమిటీ ఆఫీసులో జరిగిన సమావేశంలో ఈ అరెస్టుల 
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వార్త తెలిసింది. మరో ఇద్దరిపై వారంట్లు ఉన్నట్లు 
కూడా తెలిసింది. సారాదుకాణాల ముందు. పికెటింగుకు 
ఏర్పాట్లు కూడా జరిగాయి. పట్టణం అంతా హరాళ్ 
జరిగింది. పికెటింగు జరిపే వలంటీర ను, పంపే 
టప్పుడు (పజలు తండోపతండాలుగా చేరి వీడో..లు 
చెప్పసాగారు. ఒక పోలీస్ ఇనస్పెక్షర్ వచ్చి 
ఇద్దరు నాయకులను అరెనుచేసి లారీలో తీసుకు వెళుతూ 
వుండగా, లారీ.కెరు బద్దలయ్యింది. మరో లారీ కోనం 
సబ్ ఇన స్పెక్టర్ (పయత్నించుతుండగా కొంటగెస్ 
నాయకులు, తమంతతామే పోలీసుసేషనులో హాజరౌ 
తామని చెప్పారు, అందుకు ఇన్ న్పెక్టర్ అంగీక 
రించాడు. 

నాయకులతో ఊరేగింపు, కాబూల్ గేట్ థానాకు 
చేరింది. థానాగేట్లు మూసి ఉన్నాయి. అరగంట సేప 
(ప్రజలు, వేచి ఉన్నారు. గేట్లు తెరపించే. (పయత్నం 
విఫల మెంది. అక్కడికి, అసిసైంటు పోలీసు సూప 
రిం టెండెంటుగు.రంఎక్కి చేరగానే (ప్రజలు, జాతీయ 
నినాదాలు చేశారు. అతగాడికి కోపం. వచ్చి వెళ్ళి 
పోయాడు. తర్వాత సబిన స్పెక్టర్ వచ్చి నాయకుల్ని 
పోలీస్ ప్రేషనులో పెట్ట, ప్రజల్ని శాంతి యుతంగా 
వెళ్ళిపొమ్మని కోరాడు. (ప్రజలు, “ఇంక్విలాబ్,జిందా 
బాద్” “మహాత్మాగాంధీకి జ అంటూ నినాదాలిచ్చు 
కుంటూ, వెళ్ళి పోసాగారు . 

“ఇంతలో హఠాతుగా మూడు సాయుధ శకటాలు 
అతి వేగంగా వెనుక నుండి- వచ్చి (సజలమధ్య నుంచి 
దూసుకు పోయాయి. అనేకమంది. ఆ కార (కింద 
పడి చనిపోయారు.మరి కొందరికి గాయాలు తగిలాయి. 
(ప్రజల వద్ద ఎలాంటి ఆయుధాలుగానీ, కర్రలు గానీ, 
రాళ్లుగానీ లేవు. (పజలెంతో నిగ్రహం పాటించారు. 
కొందరు కౌరుముందు నిలబడి, ఆపవలసిందిగా కోరారు, 
కారు వెనక్కి. రివర్సులో పోతుండగా, మోటారు 
నికిల్ పైనుండి వస్తున్న ఓక ఇంగ్లీషు వాణ్ణి డీ కొంది. 
అతని పెగాకారు - వెళ్లింది. ఇంతలో ఒక కారుకు 
యాదృచ్చికంగా, నిజ్చింటుకొంది. డిప్యూటీ కమిష 
నర్ తన సాయుధ శకటం నుండి బియటకు వచ్చి, పోలీసు థానాకు వెళ్లాడు. అక్కడ్య్మ మెట్టపె స్పృహతప్పి 
పడిపోయాడు తరువాత ఒకనిమిషం శ్రేరుకొని సాయుధ 

'శకటంలోని పోలీసులి ఎ కౌల్పులు సాగించవలసిందిగా 
- ఉత్తరువులిచ్చాడు. ఈ కౌల్పుల్లో అనేకమంది చని 

ఖొర్ ల్ స్వ్నాంతోం [తో 

పోయారు. కొందరికి గాయాలు తగిలాయి. (ప్రజల్ని 
వెనక్కి. తరమా రు. 113 గంటల (పాంతంలో ఒక 
రిద్దరు అటు [ప్రజల్ని ఇటు అధికార్లను వెళ్లిపోవల 
సిందసీ, 'సెన్యాల్నీ,సాయుధ శకటాల ఎవెనక్కి తీసుకు 
వెళ్ళ వలసిందిగా అధికారుల్ని అభ్య ర్థించారు. చనిపోయిన 
వారినీ, గాయపడ వారినీ, తీసుకు వెళ నిసే సాయుధ ౮ - వ ఆవి శకటాల్ని పెనికుల్ని తొలగించితే తాము, వెనక్కి 
సోతామని (ప్రజలు చెప్పారు. 

అందుకు అధికారులు ఒస్సుకో లేదు. పేజలు గుండ్ల 
దెబ్బలు తినడానికి, ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి సిద్ద 
మయ్యారు. 

“రెండో వరస కాల్పులు కిస్సాథానీ బజారునేలో 
గాక పక్కనున్న సందుల్లో కూడా, మూడు గంటల 
పాటు జరిగాయి. ఎందరో చనిపోయారు. మరెందరో 
గాయపడారు. ఒక అంచనా పకౌరం, చనిపోయిన 
వారు 2/0 నుండి 800 దాకా ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కున 
సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఆర్గరు ఖిలాఫత్ వాలంటీర్లు 
కూడా చనిపోయారు. 

“అనేక శవాలను ఒక లారీలో తీసుకుపోయి. 
కనబడకుండా. చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఖిలాఫత్ 

వలంటీర్తు, తదితరులు పక్క సందు గొందులలోంచి 
60 శవాలను ఖిలాఫక్ ఆఫీసుకు తీసుకుపోయారు. 

_ గాయపడిన వారిని, డాక్టర్ ఖాన్ సాహెబ్ కటుగటి 
లేడీరింగు హాస్పటల్కు సంపాడు. (ప్రభుత్వం “హెరికి 
(నాధమిక చికిత్స చేయకుండా, ఉండేటట్లు చూసింది. 
సాయం(తం 6 గంటలకు కాం(గెస్ ఆఫీసుపై దాడిచేసి. 
కౌం(గెస్ జెండాను, బాడ్డలను తీసుకువెళ్ళింది. రాత్రి. 
'రెండు శవాలను, అక్కడినుంచి తొలగించింది, 

“తర్వాత రెండు మూడు రోజులలో పెషావర్ ను. 
(బిటిష్ సెనికులు, నరకంగా మార్చారు. హఠాతుగా 
సెన్యాన్నేగాక పట్టణాన్ని కాపలా కాచే పోలీసుల్ని 
కూడా 26వేద్రి రాతి తొలగించింది. పట్టణం సరిహద్దు 
దోపిడీ ముఠాలకు, దోపిడీగాం[డకు గురి అయ్యే 
[ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఐతే భీలాఫత్ వాలంటీరు. 
పెషావర పట్టణ గేట్లవద్ద, కాపలా కాచి, ఎలాంటి 
అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూడగలారు. 

“ఏపిల్ 28న పోలీసులు తిరిగివచా ఎరు. వలంటీ ర్త 
స్థానంలో వారు కొపలా కౌయడం మొదలు పెట్టారు, 
మే4వ తేదీన సెనికులు. తిరిగి పట్టణాన్ని ఆ(క్ర 
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మించారు. కాంగ్రెస్ యువజన సంఘాలపై పె దాడీ 

చేశారు. వతాలను,డబ్బును స్వాధీనరుచుకున్నారు. 

వలంటీర్లను చితకబాదాఠు. కౌం(గెస్ ఆఫీసు సమీపం 

లోని డుకాణాన్నిదోచుకున్నారు. మార్షల్లా_ప్రకటించ 
బడింది. పెషావరులో నివసించే ఏ ఒక్కరి ధ్రవికానికి 

ఆ స్పికీరక్షణ లేదు. మె 81న సులేమాన్ కమిటీ, 

వవలో విచారణ చేస్తున్న సమయంలోనే, మలై 

_ కాల్పులు సాగించారు. (బిటిష్ 'సెనికుడు పొరపాటున 

"కాల్బాడంటూ చెప్పిన ఘటనలో ఇద్దరు పిల్లలు చని 

పోయారు. ఆ శవాలను పాతి పెసేందుకు శ్ర శానానికి 

తీసుకువెళ్ళుతున్న సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి. 

దానిఫలితంగా కనీసం పదిమంది చనిపోయారు. ఇర వె 

ఇద్దరు గాయపడ్డారు. బయటి [పపంచంవారు ఎవరూ 

ఇక్కడకు రాకుండా, దానిని నిషిద్ధ (ప్రదేశంగా 

మారింది (ప్రభుత ౪౦. బయటి ప్రపంచానికి ఈ ఏష 

యాలు పొక్కకుండా. ఉండేందుకుగాను, (పజానాయకు 

డెవ్వరినీ ఇక్క-డకు రానీయలేదు. ఇక్కడ విషయా 

లను స్వయంగా విచారించి, పరిపాలకుల దుష్కృ 

త్యాలను బట్టషయలు చేస్తారనే భయంతో పెషానర్ను 

బయటి (ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేకుండా విడ 

గొట్టింది. (పభుత్వం పెషావరు జిల్లాలోనూ, ఇతర 

జిల్లాలోనూ, అనేక ఘోరకృత్యాలు జరిపింది. ఈ 

జిల్లాలోని కాం(గెస్ 

ఇంత జరిగినా (ప్రజలు మొక్కవోని 'ధెర్యంతో. నిల 

బడ్డారు. అహింసాసిద్దాంతాన్నే ఖచ్చితంగా పాటిం 
చారు. 99 

_ పిలల్ని చంపడం పొరపాటా ? లేక ఆ దురదృష్ట 

వంతుల పాలిట (గహపాటా? ఇదేదీ కాదు. టిటిష్ 

సెనికుల మిడిసిపాటు; అసలు జరిగిందేమిటి? 

గంగాసింగ్ కాంభోజ అనే అతను,  పెషావరు 

మిలటరీ _డెరీలో పని చేస్తున్నాడు. పిల్లలతో సహో 

కాబూలీ గేటుగుండా పోతున్నాడు. (బీటిష్ సెనికుడు 

వారిపై ని ర్లైతుకంగా తుపాకీ పేల్చాడు. ర్ నెలల 

16 నెలల బిడ్డలు చనిపోయారు. ఆయన భార్యకు 

తీవ్రంగా గాయాలు తగిలాయి. ఆమె రొమ్ము పూ 

ఎగిరిపోయింది. డిప్యూటీ కమీషనర్ అనుజ్జతో, a 

నానికి వుత్చవంగా, ఆ బిడ్డల్ని తీనుకొని వెళుతున్న 

వారిపె, సెనికులు రెండుగజాల దూరంనుండి కాల్పులు: 

సాగించారు. శవ వాహకులు పడిపోతే మరికొందరు 

రించిన విషయం 

సంఘాలు నిషేధింపదిడ్డాయి. 
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వారి స్థానంలోనికొచ్చారు. వారికి చెబ్బతగిలిశే మరొక 

జట్లు వచ్చేది. (పభుత్వం 17 సార్లు తుపాకీపే ఎల్బింది. 

“పెషావరు సంఘటనల సందర్భంగా గార్వాల్ 

రె పుల్ దళం (ప్రజలపై కాల్పులు జరపడానికి నిరాక 

ఇదివరశే తెలియచేశాము. వీరిని 

కోర్టు పా కల్ దేసి, విచారించినప్పుడు, ఆ 'సెనికు 

లిలా అన్నారు... 

“నిరాయుధు ,లెన మాసోదరుల పె మేము 

తుపాకులు కాల్చబోము. భారత దేశ. సైన్యం, బయటి 

నుండి వచ్చే భారతదేశ శత్రువులపై యుద్ధం చేయ 
డానికి ఏర్పడింది. మీరు ఫిరంగులకో మమ్ములను 

"పేల్చి వేసుకోవచ్చు.” 

గార్యాలీ _రెపల్స్ దళంలోని 17 మందిని కోర్టు 

మార్ష్ల్ బేపి, 4 విచారించారు. ఒకరికి యావజ్జీవ 
ద్వీపాంతరవాస 'శిక్ష విధించారు. మరొకరికి 15 ఏళ్ళు 
కఠిన శిక్ష విధించబడింది. మరో 15మందికి మూడేళ్ళ 

నుండి 10 ఏళ్ళవరకూ, కఠిన శిక్ష ఏధించబడింది. 

నిజానికి ఈ గార్వాల్మీనె సెనికులు (ప్రదర్శించింది అహిం 

సయే. కాని గాందధికి ఇది నచ్చలేదు. “కాల్పులు 

జరపకు౦డా ఒక సైనికుడు. ఊ త్రరువును ఉ ల్రంఘించ 

డం అంతే అతడు తాను చేసిన (ప్రమాణాన్ని & శల 

ఘించినళ్తే. దీనివల్ల అతను (పభుత్వ ధిక్కారనే రానికి 

పాల్పడినవాడవుళడు "అని ఒక ఫెంచి స్మతికకు 1982 

ఫిబ్రవరి 20న ఇచ్చిన ఇంటర్యూలో గాంధీచెప్పాడు. 

విప్తవవాదులు చేసిన చిన్న, చిన్నఘటనల్ని కూడా 
వరించిన ' 'కాం(గెస్ చరిత” గ్రంథకర్త ర డాక్టర్ 

పట్టాభి తన (గంథంలో, గార్వాలీ సె సెనికుల వీరోచిత 

కృతాకలను గురించి.నామ మాత్రంగా (ప్రస్తావించాడు. 

అయితే ఠాగూర్ చం దపింగ్ ఈ సంఘటనలగురించి 

“పీపుల్ వార్” అనే వారన తికలొ 1945 మే లో 

ఒర వ్యాసం రాశాడు. యు. రాష్ట్ర (పభుత్వం 

కౌంటగెస్ మంత్రివర్గం అయినా ఆ పుత్రికను నిషే 
ధించిింది. 

గాంధీ, ఇర్విన్ ఒడంబడిక జరిగినప్పుడు రాజ 

కీయ అెదీల వడుదలకు సంబంధించిన అంశంలో ఈ 

గార్వాలీ సైనికుల విడుదల (పస్తావనలేదు. 1987లో 

రాష్ట్రాలలో కాం(గైస్ మం (తివర్షాలు ఏర్పడిన 

తర్వాతనే వారి పలుకుబడితో గార్వాలీ సె నైనికుల విడు 
దల నె సాధ్య మెంది. | 
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ఖందె భఖిద్మత్గార్డ వీరోచిత 

కృత్యాలు 
ఖుదైె దై ఖిద్మత్ గార్ల సె 

కులపె “జరిగిన పాళీవిక దమనకొండను వర్తి ంచడం 
అసాధ్యం. ఫె "ఫిట్ మహమ్మద్ అనే రెడ్షద్డ వలం 
టీరును, దుస్తుల్ని “డడ దీయవ లసినదిగా, * పోలీసు 
అధికొరి ఆజ్ఞాపించాడు. అతడు నిరాకరించాడు. ఎనిమిది 
తొమి్మదిమంది చునికులు బలవంతంగా అతని దుస్తులు 
ఊడదియడానికి ప్రయత్నించారు. ఫెజ్ మహమ్మద్" 
దృఢకాయుడై న పఠాన్ యువకుడు. వాళ్ళవల్ల నె సాధ్యం 
కాలేదు. చివరకు అతని నొసటిమీద గోయపరచి, 
స్పృహ తస్పిపోయేవరకు కొట్టారు. అక్కడున్న 
(బిటిష్ సెనికుడు (ప్రతివాడూ, “తలా ఒక తన్న 
తన్నారు. “అలాగే (పతి రెడ్ షర్దునూ చితక బాది, బట్టి 
లూడదీశారు. ఒక మేడ బాల్క_సీ" నుండి అబ్దుల్ రజా 
కొనూ, మరి కొందరు రెడ్ షర్దులనూ కింద పక్కా. 
కంకరరోడ్డు మీదికి విసరివేశారు. అబ్దుల్ రజాక్ పాదం 
విరిగిపోయింది. ఇతర్హ కు బాగా దెబ్బలు తగిలాయి. 
కొందరిని బాయొనె ట్లతో పొడిచారు. సైనికులు రెడ్ 
షర్టు వలంటీర్ల శిపెన్ మహమ్మద్ నక్విట్ ఖాన్ను 
నిర్దాక్షిణ్యంగా వొదారు. అతని చొక్కాను బలవంత 
ముగా ఊడబెరికౌరు. అతని లాగును కూడా ఊడదీయ 
డానికి (సయత్నించగా, అతను యింటికి పరుగెతాడు. 
ఇంట్లో వున్న తన రివాల్యరుతో (పతిఘటించాలని 
అకని (ప్రయత్నం. ఇంతలో కమాండర్ జోక్యం చేను 
కని “సీ ఓర్పు. ఇంత త్వరగా నశించిందా ? హింసతో 
తిరుగు దెబ్బ తీయాలను కుంటున్నా * వౌ? చచ్చేవరకూ 
అహింసను పాటిస్తానని (ప్రతిజ్ఞ చేశావు కదా?” అని 
అన్నాడు. దీనికో 6 టోపీ, చొక్కొ_ లను తీసివేసి కాళ్ళకు 
జోడు లేకుండా నడిచి వచ్చి అరెస్టయ్యాడు. 

అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ రెండవ కొడుకుపేరు వలీఖాన్. 
14ఏళ్ళుంటాయి. యూనిఫారంతో, ఈగందరగోళంజరిగే 
సమయంలో అక్కడ నిలబడి వున్నాడు. డిప్యూటీ 
కమీషనర్ ఆ కుర్రవాణ్ని “ఏవరు నీవు?” అని 
(సశ్నించాడు. కౌన్ అబ్దుల్ గఫార్ భాన్ కొడుకునని, 
అతడు సగర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. డిప్యూటీ కమిష 
నర్ అతణ్ని తిట్టడం మొదలెట్టాడు. ఒక (ధిటిష్ 
“సైనికుడు బాయొనెట్ను గురి పెట్టాడు. ఇంతలో ఒక 

పె (రెడ్ షర్దుల సె) భగవ తేన 

డిప్యూటీ కమిషనర్ వద్దకు వెళ్ళి 

ఖౌరల సాంతం [తో 

ముస్తిమ్ సెనికుడు జోక్యం కలుగచేసుకు నేందుకు 
చేయ అడ్డం పెట్టాడు. ఇంతలో మరో బ్రిటిష్ సైన్ 
కుడు ముదుకు “వచ్చాడు. ఇంతలో హస్సన్ఖాన్ అనే 
ఆయన వలీథాన్ను తన చేతుల్లోకి తీసుకొని దగ్గరున్న 
మసీదులోకి దూకాడు. ఆ విధంగా ఆ కరవాణ్ని రక్షిం 
చారు. వెనికులు ఖుదె దై ఖిద్మకతి గార్ల ఆఫీసుకు నిప్పు 
పెట్టి గ్రామాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. ఎ(రచొక్కాలు 
ధరించిన వారినందరినీ అరెస్టు చేసి, నిర్ధాక్షిణ్యంగా 

చితకబాదారు. “ఎవరై నా రెడ్ షర్టులు ఇంకౌ మిగిలి 
ఉన్నారా?” అని డిప్యూటీ కమిషనర్ హు౦కరించాడు. 

భయంతో ఎవరూ మాటాడలేదు. కానీ అంతటితోనే 
పఠాన్హ సాహసగాధ ముగియలేదు. అబుల్. గఫార్ భాన్ 
తన 'ఆత్మకధలో చెప్పిన సాహ హసచర్యను యిక్కడ 

ఉటంకించుతున్నాం. 

“ఇంకెవరై నా ఎరచొక్కాల వారున్నారాః” అని 
దురభిమానంతో గర్జిస్తూ, డిప్యూటీ కమిషనర్ వీర 
వివోరం చే చస్తూ వచ్చాడు. (ప్రజలు భయ(భాంతులే 

ఒక్క- మా'చెనా మాట్లాడలేదు. ఇంతలో, మహమ్మద్ 

అబ్బాస్ ఖాన్ అనే అతడు, (ఉత్మంజాయి నివాసి) ఈ 

మాటల్ని విన్నాడు. వెంటనే యింటికి పరుగె త్రికెళ్ళి 
ఒక తొట్టిలో ఎర్రరంగు నీళ్ళు కలిపి తన చొక్కానూ 

తన నౌకర్ల చొక్కాలను, రంగుతో తడిపివేళాడు. 
సీరు కారుతున్న _ చొక్కాలను తొడుగుకొని, 

“ఉన్నాం ఎర 

చొక్కా-లవారం మరి కి కొందరం ఉన్నాం” అని నినా 

దాలు చేళారు. 

“మహమ్మద్ అబ్బాస్ కొన్, ఖుదాయీ ఖిద్మత్ 
గార్హలో అధికార పూర్వక సభ్యుడు కాడు. పెగా 

మేమం పే గి'కైదికాదు. కాని ఆ సమయాన అతని 
దేశభ క్రి క్రి పెల్లుబికి వచ్చి అట్టి సాహస కార్యం 
చేయించింది." 

వేలిము దల [వహసనం 
టైటిష్ వాళ్ళు తమ సెన్యాలతో, ఉతాంజాయ్. 

(గ్రామాన్ని చుట్టుముట్టి (గ్రామస్థులను బలవంతంగా 
ఊరి బయటకు" తీకుసువచ్చారు. వాళ్ళందరినీ ఎండలో 
కూర్చో బెట్టి “మేము. ఖుదె దై ఖిద్మత్ గార్ల మె” అని 
బొటనవేలి ముద్రలు వేయనున్నారు. ఐశే వారిలో 
చాలామంది ఖుదై ఖిద్యత్ గార్లు కాదు. ఐనా అలా 



నం (గాము బలి [తో 

ఒప్పుకోవలసిందిగా నిర్బంధించారు. వారు ఒప్పుకో 

లేదు. ఎవడై నా ఒకడు, అలా వేలిముద్ర వేయడానికి 
అంగికరించాడా, అతన్ని అసహ్యభావంతో చూసే 

వారు. ఒకతను వేలి మ్ముద్రవేసి యింటికి వెళ్ళాడు. 

భార్య, బట్టల్ని ఉతుకుతూంది. పెద్ద బండ పుచ్చుకుని 

బట్టల్ని మోదుతోంది. భర్తను చూసీ, “ఇంత పెంద 

రాశే, ఎలా రాగల్లావు, విషయం ఏమిటి ₹” అంటూ 

కోరచూపులు చూసింది. భర్య తడబడ్డాడు. తానేమీ 

ఎరగనన్నాడు, “వెధవా! సవ అబద్ధం “ఆడుకున్నావు. 

సీవ్ర దోహం చేసి వేలి ముద చేసి ఉంటావు. ఏదీ 

వెలు చూపించు” అంది. భర్త ర పరుగెత్త నారంభించాడు. 

భార్య బండ పుచ్చుకొని వంబబడింది. ఇదీ ఆనాటి 

సఠాన్ భూమిలో రాజకీయ వాతావరణం. 

వాయువ్య రాష్ట్రంలోని సంఘటనల గురించి 

పూర్తి రి వివరాలు రాకముందు, గాందీ 1980 మే 1న 

మిక "ప్రకటన చేస్తూ పెషావరు (పజలు, అసహనం 

చూపుతున్నారని, సాయుధ శకటాలను తగులబెటిడం 
గానీ, అధికారుల (ప్రాణాలను తీయడంగానీ, పనికి 
రాదనీ, (ప్రజలు బాధలు సహించడంలోనే వారి మార్గం 

వున్నదనీ రాళొడు. 

ఐతే విఠల్ భాయ్ పకేల్ తన రిపోర్టులో, (ప్రభుత్వ 
రివోర్డు అంతా పచ్చి అబద్ధమని నిరూపించాడు. 

ఇక (పభుత నిర్భంధకౌండ అత్యంత తీ(వంగా 

కొనసాగింది. మే 25 న మర్దాన్ జిల్లాలోని టక్కర్ 

(గ్రామంలో ఖుదె దె ఖిద్మత్గార్లపై కాల్పులు జరిగాయి. 

అనేకమంది చనిపోయారు. భిద్మత్ గార్ల కార్యాలయం 

తగులబెట్రబడింది. అనేక యిండ్తను భసీ్మీపటలం 

చేశారు; “సైనికులు స్తానిక నాయకులను అరెస్టు చేసి 

నందుకు నిరసనగా “జరుగుతున్న సభపై టక్కర్లో 

పోలీసులు కాల్పులు సాగించారు. ఇక్కడ జరిగిన 

ఘర్షణలో ఒక ఇంగ్లీ షు ఉద్యోగి చనిపోయాడని 

చెప్పబడింది. మూడు రోజుల తర్వాత పోలీసులు 

సైనికులు టక్క-ర్ ను చుట్టుముట్టారు. తర్వాత జరిగిన 

ఘర్ష ణలో అనేకమంది (గామీణులు ప్రాణాలు కోల్పో 

యారు. 

డేరా యిస్యాాల్ ఖాన్ జిల్లాలో అనేక (ప్రాంతాలలో 

స్రీలు, పిల్లి లతోసహాో ఊ రేగింపులు సాగించుతూ ఉండే 

వారు. చ్ 90 న అలాంటి డఊరేగింపు జరిగింది. 

ఇస్కాంగర్ అనే పోలీసు ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ 

వేయడం లేదా? 
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అలాంటి మీటింగును చెదిరిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. 

స్రీలు అలదుకు నిరాకరించారు. ఇస్తాంగర్ తన 
రివాల్వరును స్త్రీల పెకి గురిపెట్టాడు. భగవాన్ సింగ్ 

అవే ఒక సిఖు యువకుడు ముందుకు దూకి, ఇస్క్మాంగర్ 

చేతిని పట్టుకొని “స్త్రీలను కాల్చడానికి నీకు సిగ్గు 

అని (ప్రశ్నించాడు. ఇన స్పెక్షర్ 

జనరల్ చేయివణికి, రివాల్వరు పడిపొయింది. బంగాళా 

వైపు పరుగెత్తి పోయాడు. ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ 

భగవాన్సింగ్ పె దాత్యాదేరంమోపి జై జే లులో పెట్టారు. 

అనేక జె బై శ్నకు తిపారు- చాలాకాలం తరువాత "నేరం 

రుజువుకాక వదలి వేశారు. 

బన్నూజిల్లాలోని హాదీఖేర్ అనేచోట జరిగిన 

ఘటనలను గూరి ఎ ప్రభుత్వ నివేదికలో చెప్పిన విష 

యాలనే చూసినా, (ప్రభుత్వ పైశాచిక కృత్యాల నగ్న 

స్వరూపం బయటపడుతుంది. 

ఆగస్టు 24 న స్పినాతంగి అనేచోట సభను భగ్నం 

చేయడానికి సరిహద్దు బోలీసు దళం, పోలీసులు వెళ్లారు. 

ఆ సభలో కొందరివద్ద ఆయుధాలున్నాయట. ౯” ఒక 

(బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఆ సభవె వై పుకు బయలు దేరడంతో 

హోరాహోరీ పోరాటం సాగింది. కెపెన్ ఆషాఫ్ట్, 

మరో ఎనిమిది మంది పైనికులు చనిపోయారు. ఫజల్ _ 

ఇ_కాదిర్ అనే ముల్లా అనుయాయులు 40 మంది 

చనిపోయారు. అనేకులు గాయపడ్డారు. 70 మందిని 

అరెసు చేశారు. ముల్లా గాయాల మూలంగా ఆ తర్వాత 

చనిపోయాడు. “880.81 భారతదేశం” అనే అధి 

కొర (ప్రచురణలో ఈ కింది విషయాలను (పభుత్వం 

అంగీకరించింది. 

ఆ ర్ట ఆగసులో విధించదిడిన మార్షల్లా మరు 

సటి సంవత్సరం జనవరి వరకూ అమలులో వుంది. 

సరిహద్దు పొడవునా అని్న్నిజిల్లాలలో అశాంతి చిహ్నాలు 

కనిపించాయి. మే నుండి నె సెపెంబిరు వరకూ రాయల్ 

విమాన దళాల సహాయంతో “చిట్లచివరకు (ప్రశాంతత 

నెలకొల్పబడింది. ఉద్యమం ఉన్న ఊళ్ళను, పట్రణా 

లను, చీకటిపడాక చుట్టుముప్రేవారు. సెనికులను విరివిగా 

ఉపయూగించాది. 

సరిహద్ధు తెగలవారు (పభుత్వాని కిచ్చిన. ఆరి 

మేటంలో “బాద్ షాఖాన్ ( అబ్బుల్ గఫార్ భాన్ )ను
 వదలి 

పెట్టండి. వులాంగ్ బాబా (దిగంబర ఫకీరును అంే 

గాంధీనిను వదలి పెట్టండి, ఖుదె దై ఖిద్యత్ 
గార్హను ను వదలి 
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వేయండి. ఫఖూనపె నీర్పంధకాండను, దౌర్రన్య 
చర్యలను విరమించండి. అలా చేయకఫోశే మీపె 

యా యుద్దంచేస్తాం. 99 

ఇంక్విలాబ్” కూడా ఒక వ్య క్రి అనుకొని 
ఆయన్ని కూడా విడుదల చేయాలని కొందరు కోరారు. 
తరచు వారిచ్చే నినాదం “ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్” 
“మహాత్మా గాందికి జై” అని. 

1980 సంవత్పరాంతానికి 

సాయుధ పోరాటం సాగింది. సరిహద్దు జాతులవార న 
లా మోమందులు, ఆ(ఫిదీలు కూడా గెరిలా యుద్ధాలు 

సాగించారు. 

_ జాతీయోద్యమ కాలంలో కేవలం సత్యాగ్రహ 
ఉద్యమాలేగాక, విపవ వాదుల వీరోచిత సాహన 
కృత్యాలు (బిటిష్ (పభుత్వం పె కౌర్క్మిక, కరకుల 

చె ఉద్యమాలు కొన్ని జరిగాయి. అట్టివారిలో చిటగాంగ్ 
ఆయుధ కర్మాగారం చె దాడి ఒకటి. చిటగాంగ్ విపవ 
వాదుల వీర కృత్యాలను వరి ౦చేముండు షోలాప్తూరు డా (సజల తిరుగుబాటు గురించికొంత చెప్పాలి. 

షోలాపూరు బొంబాయి రాజధానిలోని పారిశ్రామిక 
నగరం జనభా 1,40,000 లు. ఇందులో 50 వేల మంది 
"టెక్సైల్ కార్మికులు పటణాన్ని ఒక వారం రోజుల 
పాటు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలిసులస్థానే తామే 
పరిపాలన సాగించారు. మే 12న మార్షల్ లా విధించ 
దిడింది. ఈ ఉద్యమం ఇలా ఇంత ఉధృత నాయిక్తి 
ఏలా చేరింది? . 

ఇక్కడ మేలో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం 
(ప్రారంభమైంది. స్ధానిక కాంగగెస్ కమిటీ, ఒక యుద్ద 
సమితిని నెలకొల్సింది. పట్టణంలో జాతీయ పతాకను 
ఎగుర వేశారు. పట్టణాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నారు. 
(ప్రభుత్వానికి విధేయులుగా వున్న పొర అధికారులు 
భయపడి రైలు సేషనులో తలదాచుకొన్నారు, (ప్రభు 
త్వం షోలాపూర్కు సంబంధించిన వార్తల గురించి 
బయటకు పొక్కకుండా చేసింది. 2 వేలమంది (బ్రిటిష్ 
సైనికులను తిరుగుబాటును అణచడానికి పంపింది. 
తిరుగబడిన విపవకారులను అనేకమందిని (పభుత్వం 
ఉరితీసింది. మరికొందరిని జై ళ్ళపాలు చేసింది. అసలు 
ఈ పోరాటం ఇంత తీవస్ట్థాయికి పోవడానికి కారణం 
పోలీసులు రెచ ఎగొట్లడమే. మే 5 వ తేదీన పోలీసులు 
రెచ్చగొట్టిన తరువాత (ప్రజలు బారికే డ్లను (అడ్డు 

వాయువ్య రాష్ట్రంలో 

ఖొలలత స్మాంతోం [తో 

గోడల్ని) నిర్మించి పోలీసుల్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఇదే 
పెద్ద తిగుగుబాటుగా పరిణమించింది. (టిటిష్ వాళ్ళు 
తలదాచుకొంటున్న వలస పాలకుల భవనాలను, 
తిరుగుబాటుదారు తగలబెట్టారు. రెల్వే సెషన్ని చుట్టు 
ముట్టారు. అనేకరోజులు వీధి యుద్దాలు సొగాయి. 
పట్టణం విప్లవ సమితుల స్వాధీనమైంది. తిరుగుబాటు 
నాయకులను మే 16 న అరెస్టు చేసిన తర్వాతగాని 
ఉద్యమం చల్లారలేదు. 

“తన స్వంత _పభుత్వాన్ని ఏర్పరచడానికి 
చూస్తున్న గుంపుపె కాం(గెస్ నాయకులకు అదుపు 
తప్పింది.” అని మే 14 న ెమ్సు పత్రిక రాసింది. 
“పరిపాలనను తమ చేతుల్లోకి తీసుకొని. తమ స్వంత 
చట్టాలను, నిబంధనలను “వేర్పరచడానికి (ప్రయత్నిం 
చారు” అని “పూనా స్టార్” అనే పత్రిక రాసింది. 
గాంధీ అరెస్టు = ఉద్యమ వ్యా పి 

య తు ఉప్పు నత్వా గ్రహ ఉద్యమం (ప్రారంభించకముం డే 
(ప్రభుత్వం నిర్బంధ విధానాన్ని (ప్రారంభించింది. 
సుభాష్చం(దబోనుకు సంవత్సరం కఠినళిక్ష విధించ 
దిడింది. 1880 ఏప్రిల్ 18 న జవహర్ లాల్ నెహూ౦ను 
ఆరెస్టు చేసింది _పభుత్వం , పోలీను కౌల్పులు, లారీ 
చార్జీలు నిత్యకృత్యాలయ్యాయి. స్త్రీలను సైతం విడిచి 
పెట్టలేదు. ఢిల్లీలో 1600 మంది స్త్రీలు అరెస్టయారు. 
ఏపిల్ 2 న బెంగాల్ ఆర్డినెన్సు (పకటించబడింది. 
స్వాతంత్య సమరవీరుల జీవితం, ఈ ఆర్డినెన్సు 
(కింద దుర్భర మైంది. 1910 (సెస్ ఆక్టు విధించి, 
పత్రికల పై అనేక ఆంక్షలు విధించింది. ఖె వీలు ఆకలి 
దప్పులతో అలమటించారు. సంఖ్యను మించి ఖె దీలను 
జెళ్ళల్లో కుక్కారు. 

1980 మే 5 వ తేదిన గాందిని (పభుత్వం అరెస్తు 
చేసింది. “గాంది హింసాత్మక ఘటనలను పదే పదే 
ఖండించుతూ వచ్చినా, నిగహంభలేని అతని అనుచరు 
లక వ్యతిరేకంగా ఆయన చూపిన అసమ్మతి రాను 
రొను బలహీనపడింది. వాళ్ళపై నిగహించే శక్తి 
ఆయనకు లేదని తేలిపోయింది” అంటూ (పభుత్వం 
ఈ సందర్భంగా ఒక (పకటన చేసింది. గాంధీ అరె 
సుకు నిరసనగా, దేశం అంతటా హరాశ్లూ, 
సమ్మెలూ (వారంభమయ్యాయి. స్ 

బౌంబాయిలో గాందీ అరెస్టుకు నిరసనగా, 
(బ్రహ్మాండమైన సభ జరిగింది. వివిధ వేదికల నుండి 
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అనేకులు ఉపన్యసించారు. దాదాపు 80 మిల్లులు మూసి 

వేశారు. 50 వేలమంది కార్మికులు మిల్లులనుండి బయ 
టకు వచ్చారు. ఆ రె ల్వే కార్మికులు కూడా హరతాక్స్లో 

పాల్గొన్నారు. దిట్టల న ర్రకులు ఆరు రోజులు హరాక్ 

జరిపారు. పూనాలో కూడా హరాక్ జయప్రదంగా జరి 

గింది. దర్శన ఉప్పుకొటారు పై పే తాను దాడిచేయదలచా 

నని అంతకుముందు గాంధి నోటీసిచ్చాడు. వై (సాయికి 
రాసిన రెండవ పుత్ర తరంలో ఈవిషయం స్పషంచేశాడు. 

ఈ ఉప్పు కొటారుపె దండయ్మాతను వె సాయి 

ఆపదలచుకొం పే ఆయసికి మూడు మార్గాలున్నాయని 

గాంధీ అన్నాడు. 1. ఉప్పు పన్ను తొలగించడం, 

2. తనను తన అనుచరులను ఆరెస్తుచేయటం. 3. అరె 

సయినవారి స్థానంలో క్రొ త్తవారు వస్తూనే వుంటారు. 

అలా సతాకగహులు "రానినాడు మాత్రమే దండ 

యాత్ర ఆగిపోతుంది. ఫోలీనుల గూండాత నంవ ల 

“పోలీసులు తలలు పగులకొట్టినా కొ త్రవాళ్ళు వస్తారు. 

అలా రానిపక్షంలో దండయా[త ఆగిపో తుంది. 

గాంధీ ఈ లేఖలో (పభుత్వం అవలంబిస్తున్న 

దమనకాండను, ఆయా (_సదేశాలలో (పభుత్వం జరి 

పిన దౌర్హన్యాలను ఉటంకించాడు. 

గాందీ, శన అరెస్టుకు పూర్వమే దండిలో ఇచ్చిన 

సందేశం ఆనాటి ఉద్యమ కీలక స్యభావాన్ని తెలియ 

చేస్తుంది. 

“ప్రస్తుతం భారతదేశం యొక్క ఆత్మగౌరవం-_ 

ఒక్క ఆత్మగొారవమె కాదు, సర్వస్వమూ ఒక 

గుప్పెడు ఉప్పులో ఇమిడివుంది. మణికట్టు విరగకొట 

సీయండి. కానీ దానిని మాతం మనం తెరవకూడదు,” 

_. ఈ సందేశాన్ని అక్షరాలా ఎందరో స్వాతం(త్ర్య 

సమరవీరులుక్టిపాటించారు. అంగవికలు లయ్యారు. 

గాందీ అరెస్ట నూక ఆయన స్థానంలో, అబ్బాస్ 

తయాబ్టీ నాయకత్వం వహించాడు. 'జొంబామికి చెందిన 

జాతీయ కాం(గెస్ ముస్తిం నాయకుడీయన. ఈయన 
అరెస్టు కాగానే సరోజినీనాయుడు నాయకత్వం 

వహించింది. మే 16 వ తేదీన ఆమెనూ, మరికొం 

దరు వాలంటీర్ల నూ అరెస్టుచేసి తర్వాత వదలివేశారు. 

ఐనా వలంటీరే దళాలు ఒకటి వెంట ఒకటి ఉరికాయి. 

పోలిసులు లాలీచార్జి చేసి తరిమివేళారు. 220 మందిని 

అరెస్టు చేశారు. శ 9 వ తేదిన 400 మందిని అకెస్టు 

చేశారు. 
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కాం(గెస్ కార్యనిర్వాహకవర్లం గాందీ అరెస్టు 

తర్వాత సమా వేశమై ఉప్పుకొటారుల పె స్ప దండ 

యా(తలు సాగించాలని తీర్యానించింది. 21వ 

తేదీన దర్శన కొటారుపె జరిపిన (పజల దాడులు, 

వారి స్వాతం(త్ర్య దీక్షను, పోరాటసటిమనూ (సదర్శిం 

చాయి. 

అమెరికా పత్రికా రచయిత వెబ్ మిల్లర్ , అతి 
కష్టంమీద మే 2! న దర్శన చేరుకు కున్నాడు. తయన 

ఉప్పు సత్యా(గహుల దాడులను ఇలా వర్ణి ంచాడు 

“శ్రీమతి సరోజినీనాయుడు ప్రార్థనలో అనంతరం 

వలంటీర్హను ఉద్దేశించి ఇలా ఉపన్యసీంచింది. 

“భారతదేశ (ప్రతిష్ష మన. చేతుల్లో వుంది. 
మిమ్మల్ని . కొడతారు, , ఐనా. మీరు 'ప్రతిఘటించ 
రాదు. _ దెబ్బల్ని తప్పించుకోడానికి అడ్డం పెక్రేందు 
కైనా చేతుల్ని పెకి లేపవద్దు” ఆమె” ఉపన్యాసం 

ముగించేసరికి దీర్త. హర ర ధ్వానాలు మిన్నుముటాయి. 
“నెమ్మదిగా, మౌనంగా అరమైలు పొడవున 

దండయ్యాత సాగింది. ఉప్పుకొటారు చుటూ. నీటి 
వాటిచుట్లూ 406 మంది, “ సూరత్ 

పోలీసులు కాపలా కాసున్నారు. అరడజనుమంది 

(బిటిష్ అధికారులు వారిపై అధికారం చెలాయిస్తు 

న్నారు. పోలీసుల చేతుల్లో. లాఠీలున్నాయి. ఐదడు 

గుల లావుపాటి కర చివర ఉక్కు_ కడియం బిగించి 

వుంది. ముళ్ళకంచె ఆవరణలో 25 మంది శె రై ఫిళ్ళతో 

సిద్దంగా ఉన్నారు. 

“"ఐదుగురుకం టే ఎక్కువ ఒకచోట గుమికూడ 
రాదనే నిషేధవు ఊఉ తరువులను అనుసరించి, పోలీసు 
అధికారులు సత్యా[గహులను చెదరిపొమ్మన్నారు. 

కానీ వారు ఖాతరు చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళారు. 

స్టానిక పోలీసులు ఉక్కు పన్నుగల లాఠీలతో 

ముందుకువస్తున్న సత్యాగహుల పె "పెకి ఉరికి, వారి 

తలలపె బాదారు. ఒక్కరు కూడా తలకు చెయ్యి 

అడ్డం పెట్టుకోలేదు. ఎట్టి రక్షణా లేని సత్యా(గహుల 

తలలను 'బద్దలుకొ డుతున్న జుగుప్సాకర మైన ఆ లారీ 

దెబ్బల. మోతలను నేను విన్నాను. ఆ 5 దృశ్యాల్ని 

చూస్తూ తమ వంతుకోసం ఎదురుచూస్తున్న సత్యా 

(గహ దళాలు, పోలీసులు కొట (పతి చెబ్బకు హోహా 

రావాలు చేశారు, వారికి సానుభూతిగా నిట్టూర్పులు 

విడిచారు. న . . 

గుంటలున్నాయి. 
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“రెండు, మూడు నిమిషాలలో ఆ [పాంతమంతా 
పడిపోయిన వలంటీర్ణ దేహాలతో నిండిపోయింది. వారి 
తెల్లచొక్కాలపై ర క్రంతో, పెద్ద పెద్ద ఎ(రమాసికలు 
ఏర్పడ్డాయి. మొదటి దళంలో (ప్రకిఒక్కడూ పడి పోయిన తర్వాత, వారిని స్రెచర్రపెన మోసుకు 

an] ౧M పోయేవారు. పోలీసులు వీరినిమా(త్రం ఏమనేవారు 
కాదు.” 

“ఇలాగే రెండవ దళం కూడా. పోలీసులు ముందు 
కురికి, పద్దతి ప్రకారం యౌం(త్రికంగా రెండవ దళాన్ని 
కూడా బాదారు. గాయాలు తగిలిన 10 మందిని మోసు 
కెళ్ళడం చూశాను. ఇంకా శీలి వుంది నెతురు కారు 
కుంటూ నేలమీద పడివున్నారు.” ల 

“తర్వాత ఈ సత్యాగ్రహం చూస్తున్న వారిని 
కూడా పోలీసులు చావబాదారు. వారిని వెళ్ళిపొమ్మం"తే 
వారు నిరాకరించారు.” 

“ పతిఘటించని ఆ (పజల్ని రక్తపు ముద్దలా పిప్పి 
పిప్పి చేసి ఒక పద్దతి (పకారం బాదుతుంటే, చేను 
చూడలేక ముఖం తిప్పుకోవలసి వచ్చింది. నాలో 
వర్తి ంచలేని నిస్సహాయత, ఆ(గహం, ఎహ్యాభావం 
నిండిపోయింది.” 

"ఊది కులెన (ప్రజల్ని నాయకులు అనేకసారు 
వారించారు. పోలీసులపై పడడానికి (ప్రజలు సంసిద్ద 
మయ్యారు, (బిటిష్ పోలీసు సూపర్నెంటు తన రై పిల్ 
_వెనికులను ఒక కొండగుట్రమీదికి తీసుకు వెళ్ళి కాల్చి 
డానికి సంసిద్ధంగా ఉంచాడు. నాయకులు వలంటీఠ ను 
నిగ్రహం పాటించేటటు చూశారు. ఉదయం 11 గట 
లకే ఆ రోజు చాలా “వేడిగా వుంది. 116 డి(గిల ఎండ, 
ప్రదర్శనలు ఆగిపోయాయి. 820 మంది తీవ్రంగా 
గాయపడ్డారు. ఇద్దరు చనిపోయారు, ఇద్దరు జాతీయ 
డాక్టరు  మ్మాతమే గాయపడిన వారిని చూడ్డానికి 
ఉన్నారు.” 

చనిపోయిన వారిపేరు : భాయాలాల్ భాయ్, దాజా 
భాయ్, బాబూహులీ. ” 

| మిల్లరు తాను చూసిన. విషయాలను తన 
దేశంలోని పత్రిక్రలకు పంపించడానికి (ప్రయత్నిం 
బోడు, మొదట. అధికౌరులు ఆపి వేశారు. తర్వాత 
'సెన్పారు. చేశారు. - చాలారోజుల తర్వాత ఒక పుస్ద 
కంలో ఈ విషయాన్ని (ప్రచురించాడు. 

ఖార్లో న్నాం త౦/త్య 

వెబ్ మిల్లర్ “న్యూ(ఫీమన్” స్యత్రికకు ఇలా 
రాశాడు : “నేను 18 సంవత్సరాలనుండి పత్రికా 
విలేకరిగా పనిచేస్తున్నాను. లెక్కలేనన్ని ఆంతరంగిక 

కల్లోలాలను, దొమ్మిలను, వీధిపోరాటాలను, తిరుగు 
బాట్టను చూశాను. కానీ దర్శనలో చూసిన భయంకర 
దృశ్యాలను నే నెక్కడా చూడలేదు.” 

మే 21 న పాల్గొన్న సత్యా గహులు మొత్తం 
2000 మంది ఉన్నారు. దక్షిణ ఆ(ఫికాలో గాంధి 
సహచరుడుగావున్న 62 ఏండ్ల వృద్దుడు, ఇమాం 
సాహెబ్ ఆనాటి దళాలకు నాయకత్వ. వహించాడు. 
ఈయనతోపాటు సరోజినీనాయుడు, ప్యారీలాల్, మణి 
లాల్ గాంధీలు ఆరెసయారు. 

ఉప్పుకొటార్లపె దాడులు ఇలాగే కొనసాగుతూ 
వచ్చాయి. జూన్ ర న 208 మంది వలంటీవ రెండు 
దళాలుగా చీలి, ఉంటాడీవద ఏర్పరచిన శివిరంనుండి 
దర్శన కొటారు పెకి వెళ్ళారు. వీరిని పోలీసులు ఆపి 
వేసి (ప్రజలపై లాకీఛార్డి చేశారు. వాడాలా ఉప్పు 
కొటార్ల పె 22, 25 వ తేదిలలో దాడి జరిగింది. 
వేలాడి గ్రజలు వారివెంట ఉన్నారు. పోలీసులు వీరిని 
చితకబాదారు. జూన్ 1 వ తేదిన వలంటీరు, (ప్రజలు 
15 వేల మంది వాడాలా, ఉప్పుకొటారు దండయా(తలో 
పాల్గొ న్నారు. జనసమూ హాన్ని పోలీసులు ఆపి వేసినపుడు 
పోలీసు వలయాన్ని ఛేదించుకొని ఉప ఎకొటార్ల వద్దకు 
పరిగెతారు.  కౌం(స్ వలంటీర్లకు 150 మందికి 
ఆనాడు గాయాలు తగిలాయి. 

వాడొలా నిర్బంధ శిబిరంలో జూన్ 8 వ తేదికి 
4808 మంది ఉన్నారు. వారికీ పోలీసులకూ ఘర్షణ 
జరిగింది. నైనికులు వచ్చి రెండుసార్లు లాఠీఛార్జి 
చేశారు. 80 మందికి గాయాలు తగిలాయి. అందులో 
25 మందికి (ప్రమాదకరమెన గాయాలు తగిలాయి. 
ఈ చర్యలను (ప్రజలు (ప్రతిఘటించారు. 

1080) జూతె 81 న బొంబాయిలో తిలక్ జయంతి 
జరిగింది. అభిలభారత కాంగగెస్ కార్యవర్గం అపుడు 
మూడు రోజులుగా అక్కడ సమావేశమౌతూవుంది. 
అప్పటికి దానిపై నిషేధం విధించలేదు. కాం(గైస్ 
డిశ్చేటరుగావున్న హంసమెహతా ఆధ్వర్యాన జరిగే 
ఊరేగింపులో కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఊరే 
గీంపు జరుగుతుండగా . పోలీసులు 144వ "సెక్షన్ 
విధించారు. దీనితో (ప్రజలు రోడ్డుమీద కూర్చొని 'కద్ద 
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ల్రేదు. రాతి కుంభవర్షం కురిసినా కదల్లేదు. మరుసటి 

రోజున కొందరు ముఖ్యుల్ని 100 మంది మహిళల్ని 

అరెస్టు చేశారు. మాలవ్యా, వల్లభాయ్ప టేల్, జయరాం 

దాస్ దౌలక్రాం, కమలానె(హూ, మణీబెన్ పటేల్, 

హంసమెహతా మొదలె న వారు అరెసు చేయబడ్డారు. 

బొంబాయికి కొ త్తగా వచ్చిన విల్సన్ ఇదివరలో“ వలె 

గాక, తలపె లాఠీ వయోగం మొదలెటాడు .టెంబౌయి 

సభలకు 5 చేలు మొదలు లక్ష మందిదాకా వచ్చారు. 

పూర్ణ స్వరాజ్య జయంతి రోజున లక్ష మంది వచ్చారు. 

సోల్సులు కాల్పులు సాగించారు. 

మొదట ఉద్యమం పారంభించి నపుడు కౌం(గైెస్ 

నాయకులు శాసనధిక్కారాన్ని ఈ (క్రింది అంశాలకే 

పరిమితం చేశారు. (1) ఉప్పుచట్రాన్ని ఊఉల్లంఘం 

చడం, (2) విదేశవస్త్ర బహిష్కరణ, (8) “విదేశ 

వస్త్ర దుకాణాలు, (పభుత్వ సారాదుకాణా లవద్ద పికె 

టింగు సొగించుట. 

ఐతే ఏప్రిల్లో. సాగిన సత్యా(గహ ఉద్యమం 

ఈ పరిమికులలోనే వుండిపోలేదు. వాయువ్య రాష్ట్రం 

లోని ఉద్యమం పెషావరు షోలాపూర్ లలోని సంఘట 

నలు, సంయు _క్రరాష్ట్రం (యు. పి, )లోని ర తు 

వుద్యమం, చిటగొంగ్ ఆయుధ కర్మాగారం పై పె దాడి, 

భగత్సింగ్ ఆయన సహచరుల విషవోద్యమం. 

కౌర్కిక కర్షకోద్యమాలను నిర్వహించుచున్న కమ్యూ 

నిస్తులను మొగ్గలోనే తుంచాలని, మీరట్ క్ముటకేసు 

పెట్టి సాగించీన విచారణ _ ఇవన్నీ సత్యాగ్రహ 

ఉద్యమానికి పూర్వమూ, ఆ వుద్యమం జరుగుతున్న 

కాలంలోనూ, జాతీయోద్యమ శ కులకు పేరణ,. 

పోత్సాహమూ, బలమూ ముచ్చాయో 

గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక జరిగేనాటికి, 1980-81 

సంవత్సరాలలో, ప్రభుత్వ లెక్క-ల వకారమే 69వేల 

మంది అరెస్టయి, నికి ౦పబడ్డారు__ డాక్టర్ పట్టాభిగారి 

కాంగ్రెస్ చరిత్రలో ఈ సంఖ్య పదీనె లల్లో 0 చేల 

మంది స్రీలు,పురుషుబు, బిడ్డలుశిక్షింప బడ్డారు. 

“1980 ఏపిల్ నుండీ జూలె 14 వరోకు 29 చో 

పోలీసు కొల్చులుజరిగాయి 105 గురు చనిపోయాడో 

420 మంది గాయపడ్డారు. * అని, 1930 జా లె 14 న 

వభుల (పతినిధి కరు శాసన సభలో లెంగికరిం 

పెషావర్, మిడ్నపూర్ లలో (పభుత్వ చేసిన 

వార్దన్యాలపై కౌంగగెస్ విచారణ కమిటీ తయారుచేసిన 
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నివేదికను [పభుత్వం నిషేధించింది. జూలె నుండి 

అస్సాం, మధ్య రాష్టా9లు, ,మినహాంంచి అన్ని రాష్ట్రా) 

లలోనూ, స్థానిక రాష్ట్రప్రభుత్వాలు ఊద్య మం సృష్టిం 

చిన తీవ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనక తప్పలేదు. వర్గా 

కాలం రాగానే “బొంబాయిలో ఉప్పు కొటార్ల పై దాడి 

ఉద్యమం సన్నగిల్సింది. విదేశ వస్తు, వస్త్ర "బహిష్యా 

రణ, విదేశ వస్త్ర దుకాణాల వద్ద పికెటింగు, తీవ 

మెంది. ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా ఇదే పద్దతిని, ఉద్య 

మం విజృంభించింది. (పభుక్వ ఉద్యోగాల బహిష్కార 

ఉద్యమానికి కూడా కొన్ని చోబ్ల (ప్రయత్నాలు జరి 

గాయి. పన్నులు, భూమికిస్తుచెల్లింన నిరాకరించడం 

కొన్నిచోట ప్రారంభమైంది. “ యూనివర్శిటీలను, 

స్కూశ్లేను బహిష్కరించేందుకు విద్యార్థులను (పోత్స 

హించడం జరిగింది. 

ఉద్యమం పెరిగిన కొలదీ (పభుత్వం నిర్బంధ విధా 

నంలో కొ త్త పద్దతులు (ప్రారంభించింది. పికెబర్హను 

అెస్టు చేసి సదూర్యప్రాంకాల్లో వదలి పెట్టడం సాగం 

చింది. వారిచేతిలో డబ్బుండేది కొదు. ఇది మొదట 

మద్రాసులో (ప్రారంభించి తర్వాత దేశమంతటా 

అమలు పరచింది (పభుత్వం. 

(ప్రభుతం ఆర్షి నెన్సుల ప పె ఆర్జినెన్సులు, (పకటిం 

చుతూ వచ్చింది. పికెటింగు 'శేయరాదనీ, వన్నుల నిరా 

కరణ (పచ్చారం చశేయరాదనీ, సాంఘిక బహిష్కరణ 

శ్రేయరాదనీ, ప్రభుత్వం వీటిద్వారా శాసించింది. జాతీయ 

పతాకం ఆవెష్కరించిన సందర్భాలలో అనేక చోట్ల 

పోరాటాలు జరిగాయి. శిక్షలతో పాటు, జరిమానాలు 

వరం ప్రారంభించారు. జూన్లో కాం(గెస్ సంస్థలు 

షేధించ బడ్డాయి. ఇక ఆయా రాష్ట్రాలలోని నిర్బంధ 

ఏలన ఎంత్ త్మీవంగా ఉందో సూలంగా పరిశీ 

లించుదాం. 

కర్ణాటక కలో పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం ప్రారం 

భింపబడింది. శీ లక్షల ఈత, తాడిచెట్లు నరికి వేయ 

బడ్డాయి. సిరిసి, సిద్దాపూర్, అకోలా తాలూకాలలో 

పేళ్లు (మున్సబులు) అధిక సంఖ్యలో రాజీనామా 

చేశారు. పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమంలో, క నరాజిల్లాలో 

800 మందికి పెగా పాల్గొన్నారు. సిద్దా పూర్ అకోలా, 

తాలూకాల్లో 100 మంది "స్త్రీలతో సహా 80%) మంది 

$క్షంపబడ్డారు. పభుత్వం ఆస్తుల్ని, ఇళ్లనూ 

స్వాధీనం చేసుకోటం మూలంగా [5 లక్షల: రూపా 
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యలు రెతులు నషపోయారు. రెకులను ఇళనుండి' 
షా భల వెళ్లగొట్టి పోలీసులు, వాటిని శివిరొలుగా మారారు. ఈ 

రెండు తాలూకాలలో. 2600 మంది (పజలుగల 330 
కుటుంబాల భూముల్ని, 166 యిండ్తను _పభుత్యం. 
స్వాధినం చేసుకొంది.చరా సి జప్ప జేయబడింది. వీరో 
ఎక్కువమంది వీదలు. తవ పొలోలను వేలంలో కొన్న 
వారీ ఇండ్రముందు, స్త్రీ సత్యా(గహులు 87 మంది సిద్దా 
పూర్ లో నిరశన|వతం సాగించారు. మావినగుండి అనే 
చోట 81 రోజులు యీ నిరాహార (వకంకొనసాగంది. 
1992 జనవరి దాకా 
ధించిన ఆర్హినెన్సు కనరా జిల్లాలో అమలు లోవుందడి. 

బొంబాయిలో ఉద్యమం ఎంత తీవ్రస్థాయికి పెరిగిం 
దంపే అక్కడ. [బిటిష్ వాణిజ్య వర్గాలు చాలా గాణిరా 
పడిపోయాయి. వి దేశ వస్తు,వస్త్ర బహిష్కరణ వాళకి 
గాబరా పుట్టించింది. జూలె 5 న స్పెకేటర్ పత్రిక న 

చు బొంబాయి లేఖను (పచురించి 0ది. అందులో ఇలా వుంది, “సెన్యాలు సాయుధపోలీనులే గనక లేకపోయినట్లయితే 
ఇంకో రోజులో బొంబాయి పభుత్వం కూలిపోయేది. 
అందరి సమ్మతితో పరిపాలనను కాం[గెసు హ స్తగతం 
చేసుకొని వుండేది * 

బొంబాయిలో కారి్మిక వర్గం బలం ఎక్కువ. దానికి 
తగ్గ విధంగానే నిర్భంధ విధానం కూడావుండేది. ఐనప్ప 
టికి మాటి మాటికీ పోలీసుల లారీఛా రీలను' లెక్క_చేయ 
కుండా ప్రదర్శనలు చేసేవారు. కాం (గైస్ జెండాలతో 
పాటు ఎ్యరజెండాలు కూడా ఎగురుతూ ఉండేవి.బొంబా 
యిలో బ్రిటిష్ వర్తకు బు,యూపిరయన్లలో శివ వంతున్న 
బొంబాయి మిల్లుయజమాను ల సంఘం వాణీజ్య సంఘం 
అధిని వేశ (పతిప తి, పాతిపదిక పె తక్షణం భారతదేశా నికి న్వపరిపాలని ఇవ్వాలని కోరారు.నిరాశ. నిస్పృహ 
ఓటమితత ౪౦తో సతమతమౌతున్న బొంబాయిలోని, 
దేశ విదేశ వాణీజ్య వర్షాలు, (ప్రభుత్వమూ,కాం గైస్ 
రాజీ రాయబారాలు సాగించేందుకు సూచనలు చేశారు. ' 

బెంగాలులో లాకీఛార్జీలు నిత్యకృత్యా లె పోయాయి. 
జె యూ : కలకతాలో ఒక ఊరేగింపును పోలీసులు, .చెదరగొటు 

తుండగా, విశ్వ విద్యాలయ. విద్యార్దులు, మేడ పె 
నుంచి - పోలీనులను, “పిరికివాళ్ళు” అంటూ కేకలు 
వేశారు ఆ తర్వాత ఒక యింగ్లీషు ఉద్యోగి పోలీను 
లతో యూనివర్శిటీలో (ప్రవేశించి కాసులోని" విద్యార్ద ॥ | ౧ ౧ కీ 

సన్నుల నిరాక రణకుసంబం.. 

పౌరొత సొంతం లొ 

లను రక్తంకారేటట్లు కొట్టాడు. విశ్వవిద్యాలయ అధి 
కౌరులు నిరసన తెలియచేశారు. 

హెకోరు జడ్డి కొడుకు ఈ గాయపడిన విద్యార్హు 
లలో ఒకడు. బెంగాలులో కొంటాబయి అనేచోట (పజా. 
సమూహంలోంచి ఐదుగురుని చెరువులోకి తోసిచేశారు. 
బెంగాలుతోని మిడ్నపూర్ జిల్లాలో నిర్బంధ విధానం 
విలయతాండవం చేసింది. వలంటీర్ల కు అన్నం పెట్టి 
నందుకు, మంచినీళ్ళిచ్చినందుకు, గృహస్టులను శిక్షిం 
చారు, కేర్సాయిలో ఒక మిలును జపు చేయగా (_పజలు 
గుమిగూడారు. వారిపై తుపాకులు కౌల్చగా, మొదటి 
సారి ఒకడు, రెండవసారి 11 మంది చనిపోయారు. 
చేచన, అనుచోట పరుగె త్తిపోతున్న, జనంపై 
కాల్పులు సాగించగా, ఆరురు మరణిచారు. జూన్22న 
దేశబంధు చి త్రరంజన్దాను, వార్షికోత్సవాన్ని (ప్రభు 
త్వం నిషేధించగా, ధిక్కరించిన [పజలను లాఠీలతో 
మోదారు. అశ్విక పోలీసుల గుర్రపు డెక్క.ల (కింద 
నలిగిపోకుండా క్షతగాత్రులను స్రీలు ముందుకు వురికి, 
రక్షించారు. బారిసాల్ లాఠీచార్జిలో, 500 మంది గాయ 
పడ్డారు. మరో (గ్రామంలో పోలీసులు, సత్యా_గహుల, 
వారి సానుభాతిపరుల ఇండ కు నిప్పంటించారు. గోపీ 
నాధ్ పురంలో ఒక మహమ్మదీయ బాలుని, పోలీసులు 
కొట్టగా (గామస్తులు ఆ(గహావేశంతో, పోలీసుల్ని 
ఒక పాఠళాలలో నిర్బంధంచి, దానికి నిస్పంటించారు. 
కౌంథగెస్ వలంటీర్లు తాళం బద్దలుకొట్టి పోలీసుల్ని 
రక్షించారు, అంతకుముందు ఒక సంవత్సరం శిక్షను 
అనుభవించిన సుభాష్చంద్రబోస్ విడుదలై వచ్చాడు, 
1980 డిసెంబర్ $1 న సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్య 
ఉత్సవ సందర్భంగా తీ(వంగా సుభాష్చం[ద్రటోస్ ను 
పోలీసులు కొట్టారు. మిడ్న పూర్ జిల్లాలో, గూర్భా 
సెనికులు, ప్యూనిటివ్ పోలీసులు నానా భీభత ంచేశారు. 
ప్రీల మాన మర్యాదలను మంటగలిపారు. అక్కడ. 
రై తులు పన్నులు చెల్లి చ నిరాకరించి త మకున్నది 
కౌస్తా సర్వనాశన మౌతున్నా భరించి చూశారు. 

అన్ని రాష్ట్రాలలోకి, బెంగాల్లోనే ఎక్కువమంది 
శిక్షలకు గురిఅయ్యారు. 

గుజరాత్లో పోలీసుల నిర్భంధకొండకు తట్టుకో 
లేక పక్కనున్న బరోడా రాష్ట్రానికి రైతులు వలస 
పోతూ వచ్చారు. దార్జోలీ జిల్లాలోని కాం్యగెస్ ఆశ 
మాన్ని, కాం(గెసు సంస్థను నిషేధించిన తర్వాత 
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స్వాధీనం చేసుకుంది (ప్రభుక్వం. బార్డ్ రోలీ నుంచి 

రె తులు తమ ఆస్తుల్ని విడిచి పెట్టి వలసేపో యారు. ఆ 

వొలాలను కొనేవారెవరై నా ఉంటారేమోనని పోలీ 

నులు వెదకసాగారు. 

'వలసపోయే గుజరాతు రై తులను ఒక తాత్కాలిక 

శిబిరంలో చూచిన హెచ్. యన్. (బెయిల్ ఫర్డ్ ఇలా 
రాశాడు. “మీరెందుకు ఇళ్ళు విడిచి వెళుతున్నారు ?” 

అని రె తులలోని పెద్దముఠాను అడిగాను. గాంధీజీ 

జై లులో వున్నారు గనుక” అని స్రీలు ఠకీమని 

జవాబు చెప్పారు “వ్యవసాయం గిటుబాబుగా లేదు. 

ఐనా సన్నులు అన్యాయు ఎగా వున్నాయి” "అని పురు 

మలు తమ ఆర్టీక పరిస్థితిని తెలియజేస్తూ అన్నారు ఒక 

రిద్దరు “స్వరాజ్యం 9 సాదించడానిక 

చెప్పారు. 

1981 జనవరి 12 న మాంచెస్టర్ గార్డియన్ పత్రి 

కలో _టైబుల్స్ఫర్త్, సూరత్ పోలీసులు దురాగతాలను 

వివరిస్తూ సుదీర్ల వ్యాసం రాశాడు. 1881 జనవరిలో 

వసూలు చేయవలసిన _పన్నుల్ని అక్షోబర్ లోనే వనూలు 

చేయాలని (ప్రభుత్వం నిర్హ యించడం వల్ల రై తుల పరి 

స్టితి అధ్వాన్న మెనదని తయన అన్నాడు. ప్రభుత్వ 

(పతికాల గ్రామాల్లో పేజల్ని పోలీసులు నిచక్షణా 

రహితంగా కొట్టారు. (గామాలలో జాతీయ సతాకాల్ని 

కాంగగెస్ _కోటన స్రాల్ని చించి వేశారు గాందీ 

టోపి తీసే వరకు మనుషుల్ని కొట్టారు. ఏడుసార్లు 

పోలీసుకు సలాం చేసేవరకు ఒకతన్ని త్మీవంగా 

బాదారు. “మీ స్వరాజ్యం కావాలా ? ఐతే ఇదిగో 

తీసుకో” అంటూ లాఠీ దెబ్బలు చవిచూపించారు. 

దొంగజాతుల వారిని ర తుల పెకి ఉసికొల్పారు. 

బోర్సాద్లో $0 చదరపుటడుగుల బోనులో 18 మంది 
రాజకీయ. ఖె దీలను వుంచిన విషయాన్ని కూడా 

టైయిల్స్ఫర్డ్ ఉదహరించాడు. బోర్సాద్ లో పన్నుల 

నిరాకరణోద్యమం సాగిన సందర్భంలో ఈ సంఘటన 

జరిగింది. 

అని జవాబు 

 ఆఫ్యా అనే (గ్రామంలో అక్షోబరులో జరిగిన, 

ఘాతుక కృత్యాలను (బెయిల్స్ఫర్త్ వివరించాడు. 

ఈ [గామంలో వలస పోకుండా కొందరు రెతు 

లున్నారు. బకోడా వెళ్ళిన రె తులు కొందరు తిరిగి 

వచ్చారు. వీరు పొలాల్లో నిద్రిస్తుండగా పట్టుకొని 

కొట్టారు. రైతు సోదరు లిద్దర్ని తలలు డీడిక్కె 
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కొట్టించారు. బార్లోలీలో రై తులను లాకప్ చేసిన సవిన 

స్పెక్టర్, రె తుల భార్యలతో వారి భర్తలను సంసారం 

చేయకుండా. పనికిరానివారిగా చేస్తాన ని బెదిరించాడు. 

తోవనుపో యేవారి జేబులుకొట్టి, బంగారు నగలు కాజేసి 

పన్ను చెల్లి ంచని రె తుల “షట, వారు 

చెల్లించినట్లు రశీదు ఏ లిప్పించాడు- 

సంయు క్త రాష్ట్ర య్ (యు పిలా 

1930 మార్చిలో యు. కాం(గెస్ జాతీయ 

కార్యక్రమంలో భూమి శిస్తు తగ్గింపు, అప్పులన్నిటినీ 

పాక్షిక పరిహారంతో రద్దు చేయాలని తీర్మానించింది. 

యు. పి. కౌం(గస్కు జవహర్లాల్ నెహూ అధ్య 

క్షుడు. ఐతే భూమి శిస్తు తగ్గింపు అన్న విషయాన్ని 

మాత్రమే కాం|గైను వర్కింగ్ క్రమిటి అంగీ 

కరించింది. 

పన్నుల నిరాకరణోద్య మం అల్హాబాద్ జిల్లాలో 

(పారంభ మైంది. అప్పటికి భారత దేశం వచ్చివున్న 

యం.యన్ రాయ్, అతని అనుచరులూ కౌం[గెస్లో 

చేరారు. (గా మాల్లో సోషలిస్టు భావాలను (ప్రారం 

చేయసాగారు. 

తూర్పు బెంగాల్లో కిషోర్ గంజ్, జూట్ (గోగు 

నార) పండించే (ప్రాంతం. జూట్ ధరలు పడిపోవ 

డంతో రైతులు మక్తాలు చెల్లి ౦చ నిరాకరించారు. వీరికి 

మద్దతుగా కలక త్రా కార్మికులు నిలబడ్డారు. సైన్యాలు 

కిషోర్గంజ్ వెళ్ళ ఉద్యమాన్ని నౌశనం చేయడానికి 

పూనుకొన్నారు. వీరార్లోని బుల్హానా జిల్లాలో ప త్తి 

సండించే రై తులను వ రకులు, వడ్డీ" వ్యాపారులు 

జలగల్లా పీల్చుకు తింటున్నారు. రై కులు, రె త్తు 

సంఘాన్ని ఏర్ప రచుకొని, పన్నులు భూమి శిస్తు 

వడ్డీలు. చెల్లించకూడదని తీర్మానించింది. వ్యవసాయ 

కారీ శ్రైకులుకూడా ఈ సంఘంలో చేరారు. రె తువలం 

టీర్లు పన్నులువసూలు చేసే అధికారులను _పతిఘటిం 

చారు. (గామ్యగ్రామానికి డప్పులు లాంటి వాయిద్యాలను 

మోగించుకుంటూ యా(త సొగించారు. వడ్డీవ్యాపారుల, 

భూస్వాముల ఆ స్తినీ, పంటల్నీ స్వాధీనం చేసు 

కొని వారి ఇళ్ళను తగులబెట్లారు. విఎధ కులాలవారు 

హిందూ ముస్తి ములు ఐక్యంగా ఈ పనులు చేశారు. 

ఈ తిరుగుబాటును సైనికులు అణచివేళారు. దండీ 

యాత లలాంటి ' వాటికి కి పపంచమంత టా పత్రిక లిచ్చిన 

పన్నులు 
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(ప్రాముఖ్యత చాటున, దుల్హానా లాంటి చోట్ల జరిగిన 
ఘటనలు మరుగున పడిపోయాయి. ఇలాంటి రెతు సంఘాలే ఆ తర్వాత అఖిల భారత స్థాయిని శరత 
సంఘం” ఏర్పడటానికి దారి తీసింది, 

ఆయా రాష్ట్రాలలో జరిగిన శాసనోల్ర ఘన ఉద్య మం, తదితర |బిట్లిష్ సా్యమాజ్య _పతికూల ఉద్యమా లన్నిటినీ, వివరించడం ఇక్కడ సాధ్యం కొదమ, డాక్షరు పట్టాఖిగారి మాటల్లో “దక్షిణ భారత దేశం ఒక విధంగా అత్యధిక కష్గాలను భరించింది.” అపుడు ఆేం( ధులు మాసు రాష్ట్రంలో వుండేవారు. ఆం|ధులు జాతీయోద్యమంలో త్యాగాలకు, కష్టనష్టాలు భరించ డానికి, సాహస కృతా లకు ఏమాతం వెనుదీయలేదు. లాహోర్ కౌం(గస్ సమావేశ సందర్భంగా కొండా వెంకటప్పయ్య గాందీని కలిసినప్పుడు తాను నడ్రిసే సత్యా గహోద్య మంలో గుజరాత్, వీహాోర్, ఆంధపై కొధారపడుతున్న ట్లు గాంద్రీ చెప్పాడు. గాంధీ ఆశల్ని ఆం(ధులు_వారు ఎక్కడవున్నా, మ(దానులో వున్నా, నిజాం నిరంకుశ పాలన కింద వున్నా, ఆయా పరిస్టితు లకు తొగు వధంగా =శాననోల్ల ంఘనోద్యమాన్ని పరి పుష్షం చేశారు. 

ఆం (ధరాష్ట్రంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహ కౌర్య (కమం నిర్ణ యించడానికి ఎలూరులో రాష్ట్ర కౌం|గెస్ సంఘం సమా వేశమెంది. ఈ సందర్భంగా కొండా వెంక టప్పయ్య గారి స్వియచరి_ తలో రాసిన శా వాక్యాలు 
గమనార్హం. 

“ఈ సత్యా(గహోద్యమము సాగించుట కెవ్యరిని నియమించవ లెనను పేశ్నో బయలువెడలీనది హాజరైన వారిలో నెవ్వరును అందుకు అభిముఖులుగా కనదిడనం దున నన్ను ఉద్యమము నడిపింపవలసినదని అందరును ఏక(గివముగ కోరిరి. దేశమున సంచారము చేసి సభ లతో ఉపన్యా సములిచ్చి, పూలదండలు వేయించుకొనిన వారీనాడు ముండ కిరీటము ధరించవలసి వచ్చినప్పుడు వెనుదీయుట సరిగాదని తలంచి వారి కోరిక నంగీక రించితిని* 

రాష్ట్ర కాం గైస్ అధ్యక్షుడు వహించవలసిన భారం 
కొండా వెంకటప్పయ్య పై పడింది. ఆయన్ని కౌంగెస్ 
“నియంత” గా ఎన్నుకొన్నారు. ఏలూరులో జరిగిన పై సభకు సాంబమూ ర్తి, కాళేశ్వరరావు మున్నగువారు హాజరయ్యారు. 

ఫౌరొల్ న్న్న తంత 

మొదట్లో ఇలాంటి తడబాటు, ఉద్యమ నిర్వహణ 
విధానంలో పరస్పర సమన్వయం లేకపోయినా, తరు 
వాత శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం (గామ గామానికీ 
పాకింది. మహాత్ముని దండీయా. తలో పాల్లొన్న 78 
మందీలో ఎర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం ఒక్కడే ఆం|ధుడు, 

(పతి జిల్లాకు ఒక కాం గెస్ నాయకుని ఏర్పరచి, 
ఆయా జిలాలో వలంటీరు శీబిరాల్ని ఏర్పరచారు. 
ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉస్వు చట్టాల్ని ధిక్క_రించ 
డమే గాక, దొలచెరువు, నౌపడా, కనవ ర మొదలె న చోట్ల ఉప్పు కొటార్ల పై దాడి జరిగింది. విదేశ వస్త్ర 
దిహిష్కరణ, కల్లు దుకొణాల పికిటింగ్, తాటి చెట్ల 
నరికి వేత (వారంభమయ్యాయి.. జూన్ 10 నుండి ఉప్ప 
కొరార పె దాడి ఆపివేయబడింది. మొటమొదట కొంత 
ఉదాసీన భావంత్రో (ప్రవర్తించిన రాష్ట్ర (ప్రభుత్యం 
రాను రాను దమనకాండను ఎక్కువ చేసింది. లారీ 
చార్జీలు, కాల్పులు, జాతీయ పతాకాలు తొలగించడం, కాంగ్రెస్ శిబిరాలను. బలవంతంగా మూసివేయడం, 
గాంధీ టోపీ ధరించిన వారి బట్ట లూడదీ యడం, గాందీ 
ఫోటోలు జెండాలు తగలబెట్టడం, రొట్నలు విరగ 
గొట్టడం. వంటివి చేశారు. కొన్ని చోట్ల అటవీ శాన 
నాల ధిక్కారానిక్రి సత్యా(గహులు (పజల్ని (ప్రోత్స 
హించారు. (“తెలుగునాట స్వాతంత్ర్య సం|గామ 
చరిత్ర” విభాగంలో _ ఉద్యమ వివరాలు చూడండి) 
ఆం(ధదేశానికి మలబారు నుంచి వచ్చిన మిలటరీ పోలీ 
సులు ఏలూరు. బరంపురం, కౌకేనాడ, రాజమండి, మొదలై న పట్టణాల్లో ఖద్దరు కట్టుకున్న వారినలా చాన ష్ రు య a] (we ag) బాదటం మొదలుపెట్లారు. ఏలూరులొ ఎదురు తిరిగితే 
కొల్పులుసాగించారు. ఇద్దరు మరణీంచారు. గుడివాడలో 
కూడ కొల్పులు జరిగాయి. 19 0 డిసెంబర్లో పెద్దా 
పురంలో అల్పాహార విందుకు సమావేశమెన 0 
మందిని, స్త్రీలు పిల్ల లతో నవా కొట్టారు. "ఈ ఉద్య 
మంలో ఇదివరకు ఊరూ "పేరూ బైేప్ప్ కొ త్రవారెందరో 
మట్టి లోంచి మాణిక్యాల వలె ఉద్భవించారు. ఎవరూ 
ఊహించని రీతిని అసమాన సాహసాలను (ప్రదర్శిం 
చారు. గాంధీ అరెస్టు వార్థ విని మే 8 న బందరు 
రాబర్హుసన్ పేటలోని కుండు మీద జెండా (ప్రతిష్టాపన 
సమయంలో తోట నర్సయ్య లాంటి వాళ్ళు చూపిన 
సాహసం ఇందుకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఇలాంటి 
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ఘటనలు ఎన్నెన్నో. కొన్ని చరిత కెక్కా-యి. 

కొన్ని చరిత్ర మరుగున సడ్డాయి. 

ఇక శాసనో లంఘనోద్యమం ఆయా రాష్ట్రాలలో 

వివిధ రూపాలలో జరిగింది. బెంగాలులో అధిక సంఖ్యా 

కులు అరెస్టయ్యారు. దక్షిణ భారత దేశం అత్యధిక 

కష్బాలకు గురయింది. బెంగాల్, బీహార్, ఒరిసాలలో 

టిటిష్ వస్త్ర బహిష్కరణ ఉద్యమం అతి త్మీవంగా 

సాగింది. గుజరాత్, సంయు క రాష్టం (యుపి) 

మొదలై న చోట్ల సన్నుల నిరాకరణోద్యమం ప్రారంభ 

మైంది. . వీహారులో చౌకీదారు సన్ను చెల్లి ౦చ నిరాక్రరిం 

చారు. మధ్య రాష్ట్రంలో అటవీ సత్యా, గహం జరిగింది. 

వాయువ్య రాష్ట్రంలో ఖుదె దె ఖిద్మత్ గార్హ ఉద్యమం 

(బిటిష “వాళ గుండెల్లో కారె త్రించింది. పంజాబు 

కూడా తన (పక్క రాష్ట్రాలకు కసిపోలేదు మాంట్ 

గోమరీలో లాలా లఫ్రీ-రాం హార్మవతం చేసి 

మరణీంచాడు, 

కర్ణాటకలో స పన్నుల నిరాగరణో ద్యమం సాగింది, 

కేరళలో నూటీకి 70 వంతులు కలు పాటలు పడి 

పోయాయి. కల్లుపాటలను నిరోధించినందుకు తమిళ 

నాడులో కాల్పులు సాగించారు. 

1980-32 సంవత రాల మధ్య బర్మాలోని ధార్వాడీ 

జిల్లాలో తిరుగుబాటు జరిగింది. [భిటిషు వాళ్ళు దాన్ని 

అతి (కూరంగా అణచివేశారు. 200 మందిని ఉరి 

తీశారు. 500 మందికి యావజీవ శిక్ష ఏధించి అండమా 

నకు పంపారు. “ 
1981 జనవరిలో గాంధీ కొద్ది రోజులకు విడుదల 

కానున్న సమయంలో జనవరి $1 న బోర్సాద్ స్త్రీల పె 

జరిగిన పోలీసుల పాశవిక (ప్రవర్తన తో ఈ అధ్యా 

యాన్ని ముగిద్దాం. 

వోర్సాద్ స్త్రీలు ఆ రోజున ఊ రేగింపు చేయాలను 

కున్నారు. ఊరేగింపులో దాహమైన వారికి మంచినీళ్ళు 

ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మంచినీటి కుండల్ని అక్క 

డక్క_డా పెట్టారు, పోలీసులు ఆ కండల్ని బద్దలు 

కొట్టారు. ఊరేగింప చేస్తున్న స్త్రీలను 

'గంతో పోలీసులు చెదరగొట్టారు. 

ప్ర్రీల రొమ్ములపై బూట్లతో ఎక్కి తొక్కారు. 

గాంధీ విడుదల, గాంది ఇర్విన్ ఒడందడిక లను 

(ప్రస్తావెంచేముందు, దేశంలో విస్తవవాదుల పైన, 

బల(పయో 
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కార్మిక కర గ కోద్యమాల పై పన జరిగిన దాడిని, బనా 

యించిన కుటు కేసులను గురించి తెలుసుకొందాం. 

మూరట్ కు,టకేసు 

“విభజించి పాలించడం ఒక్క-శెకాదు (బిటిషు 

వాళ్ళ కుటిల నీతి. జాతీయోద్యమాన్ని చీల్చడానికి 

కులమత ద్వేషాగ్నులను రగల్చడం మాతమే కౌదు, 

దాని పన్నుగడ. జాతీయ ఉద్యమ శ కుల్ని వేర్వేరుగా 

దెబ్బకొట్లడం కూడా దాని రాజకీయ క క(టనీతిలో ఒక 

భాగమే. అందుకే అది శ్రామిక కార్మికులను, రైతు 

లను సంఘటిత పరచుకున్న కమ్యూనిస్టుల సక 

దాడికి పూనుకొంది. “ క మ్యూనిస్టు సిద్దాంతాలు ఆందో 

శనకరంగా వ్యాప్తి పిచెందడాన్ని” సె దించేందుకు 

తగు చర్యలు తీసుకొంటున్నామని వె వై (సాయి లార్డ్ 

ఇర్విన్ 1929 జనవరిలో కేంద శాసనసభలో పక 

టించాడు. “కాన్ని పెద్ద పట్టణాలలో ముఖ్యంగా పారి 

శ్రామిక కార్మికవర్గాలలో “కమ్యూనిస్టు (పచారమూ, 

పలుకుబడీ వి స్టరించుతోంది” అని 1928.29 భారత 

(పభుత్వ నివేదిక తెలియచేసింది “మాంచెస్టర్ గార్డి 

యన్” లాంటి పత్రిక కూడా ఇందుకు తన "ఆవేదన 

వెళ్ళబుచ్చింది. “సమ్మె” అంహపేనే మితవాద రాజ 

కీయవాదులు, మితవాద ప్మత్రికలు గగ్గోలు పెట్టడం 

_పారంభ మెంది. 1028 సెపంబరులో స్పీకర్. ఏఠల్ 

భాయు పపేల్ కాస్టింగ్ ఓటుతో తిరస్కారించదిడిన 

జా రక్షణబిల్లు" ను (ప్రత్యేక ఆర్డి నెన్సురూపంలో 

1929 లో వె (సాయి (ప్రవేశ పెట్టాడు. 

1929 మార్చిలో బొంబాయిలో సార్వత్రిక సమ్మె 
జరిగింది. గిర్నీకాంగార్ యూనియన్ రైల్వే కారి్మిక 

సంఘం శః సమె జరపాలని విజ్జ ప్తి చేసింది. 1918 

సమె్మలలో పాల్గొన్న కార్మికులనే డి డిస్మిస్ చేసి, వారి 

స్థానే పఠాన్షను నియమించినందుకు నిరసనగా ఈ 

సమ్మె ఉద్దేశింప ౭ బడింది. యజనూనుల చర్యమూలంగా 

కౌర్కిక “సంఘాల ఐక్యతకు దెబ్బతగలడ మే కొక, 

హిందూ ముస్దిం కలహాలు కూడా మిల్లులలో జరిగాయి. 

ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా - తీసుకుని 1929 మార్చి 

20న $1 మంది కార్మిక రై రెతు నాయకుల్ని 

(పభుత్వం అరెస్టు చేసింది, ఆ తర్వాత మరొకరిని 

అరెస్టు చేసింది. అరెస్టు చేసేముందు బొంబాయి, 

చెంగాల్, సంయు క్ర క్ర రాష్ట్రం (యు. పి పంజాబు లలో 
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సోదాలు జరిగాయి. (టిటిమ (ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయ 
డానికి కుట పన్నారంటూ కేసులో ఇరికించింది. వీరిపై 
విచారణ మీరట్లో జరిగింది. అందుకే దీనికి “మీరట్ 
కు1టకేను” అని పేరు వచ్చింది. కౌరి్టైక వర్షం వీరి 
సట్ట సంఘీభావం (పదర్శించే అవకాశం వున్న పెద్ద 
పారి శామిక నగరాల్ని కౌక, మీరట్లాంటి చిన్న 
పటణాన్ని విచారణకు (పభుత్వం ఎంచుకోవడంలో 
గల ఆంతర్యం ఇదే. దాదాపు 4 1/2 ఎచ్ళ అంటే 10808 
వరకూ సుదీర విచారణ జరిగింది. అరెసయినవారిలో 
ముగ్గురు ఆంగ్లేయులు, వారు ఫిలిప్స్ స్సారిట్, బి ఎఫ్. 
(బొడ్లె, లెస్తరు హచిన్సన్, భారతీయులలో అరెస్టయిన 
వారందరూ క మ్యూనిసులు కౌదు. (పేడ యూనియన్, 
ర తుసంఘాలలో పనిచేస్తున్నవారు వున్నారు. 

భారతీయులందరూ బానిసలే అనే నీచభావం 
ఆంగేయులందరిలో లేదని, ఈ ఆంగేయుల అరిసువల తెలిసింది. భారత కార్మికవర్గం కోసం, భారత జోతియ్స 
ఏము కీకోసం పాటుపడేందుకు, అంతర్జాతీయ కౌరిగ్టైక 
సుహృద్భావాన్ని నిరూపించిన వ్యకులుగా వీరు మన 
జాతి మన్ననలను పొందారు. 

ముజఫర్ అహ్మద్, ధరజిగోస్వామి, గోపాల్ చ(క్రవ_రి, గోపాల్ బసక్, రాధారమణమి (తా, శివనాధ బెనర్జీ, శంశల్హుద, కిఫోర్ లాల్ ఘోష్, ఫిలిప్ స్పా9ిట్లను పశ్చిమ బెంగాల్లో అరెస్టు చేశారు. 
మహారాష్ట్రలో అరెస్టయినవారిలో బి ఎఫ్. (బ్రాడ్డే.. ఏస్. వి. ఘాశే, మిఠౌజ్కర్, ఎస్. ఏ.డాంగే, ఎ.పి. 
ఎల్వే, జి. ఆర్. కాసి, డి, ధంగ్లీ, ఎం. జి. దేశాయ్, 
జి. అధికారి, ఎస్. హెచ్. రూబ్వాలా, ఎల్, హాచిన్ 
సన్ ఉన్నారు. సంయు క రాష్ట్ర యు పీ.) లో 
పి సి. జోషీ, అయోధ్య(పసాడ్, గౌరీశంకర్, విశ్వ 
నాథముఖరీ, ధర్మవీర్సింగ్, ఎల్. కడమ్, పౌక్రల్ 
ఉసా శనీ అరెస్టు చేయబడారు. సంజాబ్ లోసోహాన్సింగ్ 

"జోషీ, అబుల్. మజీద్, "కేదార్ నాథ్ సెహగల్ అరెను 0 

చేయబడారు. 
(ల. 

అరెస్టయిన వారిలో చాలామంది అప్పటికే కౌర్కిక 
నాయకులు. రెతు ఉద్యమ సీర్మాతలు, యువజన 
నేతలు, డాంగ్లే జొళికార్మికుల సంఘం, గిర్నికాంగార్ యూనియన్ (ప్రధాన కార్యదర్శి, అఖిలభారత (పేడ్ 
యూనియన్ కౌం(గెస్ సహాయకార్యదర్శి. 1920 దశకంనుంచీ సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు భావాలను వ్యాపి. 

చేసినవాడు. మిరాజ్కర్ పిమ్నావిగేషన్ కంపైనీ, 
పం యూనియన్ కార్యదర్శి, వర్కర్స్ అండ్ పెజెంట్స్ 

పార్టీ టొంబొయి శాఖకు కార్యదర్శి, జోగ్లకర్, నింద కర్లు వర్కర్సు అండ్ పెజెంబ్సు పార్టీ సభ్యులు మాత్రమే కాక, అఖిలభారత కౌంటగెస్ కమిటీ సభ్యులు 
కూడా. డాక్ష రు జి. అధికారి అపుడే జర్మనీలో డౌ క్ర 
రేట్ సట్టా పుచ్చుకొని వచ్చాడు, “స్పార్క్” అనై 
పత్రికకు వ్యాసాలు రాస్తూ వుండేవాడు. భారతదేశంలో 
అడుగిడిన కొద్ది కాలంలోనే ఆయన్ని అరెసను చేశారు, 
ముజఫర్ అహమ్మద్ బెంగాల్ పెజింట్స్ అండ్ వర్కర్సు పార్టీ కార్యదర్శి, ఆ పార్టీ పత్రిక 'గణవాణి” సంపాదకుడు. ధరణీ గోస్వామి, గోపాల 
చ_కవ రి ఇద్దరూ యువజన నాయకులు, ౨ తుఉద్యమ 
నిర్వాహకులు. 

సోహన్సింగ్ జోషీ మొట్టమొదటి అఖిలభారత 
వర్కర్సు అండ్ పెజెంట్స్ పార్టీ మహాసభ అధ్య 

కుడు. పంజాబ్లో ఆ ప్రారీ శాఖకు (ప్రధాన కార్య దర్శి. అబ్బుల్మజీద్ _పెస్వర్కుర్సు తదితర కార్మిక 
సంభూలలో సనిచ్రేశాడ్తు. కొన్నాళ్ళు మాస్కోలో వున్నాడు. పెషావర్ కు(ట్రకేసులో జై లుపాలయ్యాడు. 
ఇదే కు టకేసులో _పముఖ్రుడెన పొకత్ ఉనస్మానీకూడా 
కొన్నాళ్ళు మాస్కోలో వున్నాడు. “పెషావర్ నుండి 
మాస్కోోకు” అన్న (గంథం రాశాడు. 

తర్వాత భారత కమ్యూనిస్తు పార్టీ (పధాన కార్య దర్శిగా రూపొందిన పి. సి. జోషీ త రొజులో అలి, బాద్ యూనివర్శిటీ విద్యార్థి. రాష్ట్ర వర్కర్ అండ్ 
పెజెంట్స్ పార్టీ కార్యదర్శి. రూబ్ వాలా (పముఖ 
_పేడ్ యూనియన్ నాయకుడు. బొంబాయిలో దాదాపు 
50 కౌర్కిక సంఘూల వ్యవస్థాపకుడు. ధంగడీ (_పముఖ 
కౌర్మిక నాయకుడు. అఖిలభారత (పేడ్ యూనియన్ కౌం(గెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు శివనాధ బెనర్జికూడా (ప్రముఖ _పేడ్యూనియన్ నాయకుడు. మిగతాూరలో 
యువ న్యాయవాదులూ, జర్నలిస్టులూ, నొజవాన్ భారత 
సభ మొదలయిన వాటిల్లో పనిచేస్తున్నవారు. 

ఈ కు[టకేసు బనాయించడంలో _ఆభుత్య ఉదేళ మేమిటో భారత, [బిటిష అధికారుల మధ్య జరిగీన 
ఉ తర (ప్రత్యు తరొలో వెం డెంది. ఈ అరెస్టుల. అజాత న! య (తథ ద్వారా _పేడ్ యూనియన్ సంఘాలను, ఇతర సంఘా 
లను బఒహీన పరచి చీల్చడం. తమ దృష్టిలో 

న్యం - 



నం/గామ బరిలో 

(పమాదకారులని భావించిన నాయకుల్ని తొలగించడం. 

దేశంలోని కమ్యూనిస్టులతో విదేశాలలోని కమ్యూ 

నిసుల సంబంధాలను వేరుచేయడం. తద్వారా (ప్రభు 

త్యాని$ “ఊపిరి పీల్చుకు నేందుకు విలువైన సమ 

యాన్ని” సంపాదించడం. ఇంతేకొదు, కమ్యూనిస్తు 

లంపే భయ(బ్రాంతుల్ని చేసి, ధనికవరాలను తమ 

వైపుకు తిస్పుకొ నేందుకు కూడా (ప్రభుత్యం ఎత్తు 

చేసింది. (విటన్లో పార్త మెంటు ఎన్నికలు రాను 

న్నాయి. ఈ కు_కేసును ఒక పావుగా ఉపయోగించు 

కొని కన్సర్వేటివ్ (ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి 

రావాలని (పయత్నించడం. 

ఐతే ఈ ఉద్దేశాలేవీ నెరవేరలేదు. (బ్రిటన్లో కన న 

ర్వేటివ్ (ప్రభుత్వం పోయి తేబరుపార్తీ అధికారంలోకి 

వచ్చింది. ఐతే మీరట్ క్యుటకేసు పటి, ఎటి మార్పూ 

లేదు. క. 

మొట్ట మొదట ఈ కేసులో జవహర్లాల్ 

నెహూను కూడా ఇరీకించాలనుకున్నారనీ,. ఐతె అలా 

చేసే వచ్చే ఆందోళనను దృష్టిలో పెటుకొని మాని 

చేశారనీ వెల్ల డెంది. ఇం తేగాక (పధాన జాతీయోద్యమ 

పవాహంనుంచి కమ్యూనిస్టులను వేరుచేయాలని కూడా 

(పభుత ఉద్దేశం. 

మీరట్ “కనులోని ముదాయిలను చూడటానికి 

అనేకమంది. జాతియ నాయకులు వచ్చారు. గాంధి, 

మోతీలాల్ నె హూ, జవహర్లాల్ నెెహూ, అన్సారీ 

మొదలై నవారు వీరిలో వున్నారు డిఫెన్సుకు సహాయ 

పడటానికి వచ్చిన బి. టి. రణదివేను కూడా 

ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది, మీరట్ జై లులోని వారిని 

చూడటానికి వచ్చిన గాందీ ఇలా అన్నాడు. 

“త్యరలో లాహోర్ కొం(గెస్ జరగబోతోంది: 

కాం(గెసు లక్ష్యం సంపూర్ణ స్వాకం(తరంగా తీరా 

నించటో తుంది. అందుచేతో లాహోర్ కాం(గసు 

తర్వాత నేను నిర్వహించే పోరాటంలో క మ్యూనిసులు 

కూడా చేరండి.” - 

చారీ చొరాలోలాగా పోలీసులు రెచ్చగొట్టిన పుడు 

(ప్రజలు హింసాయుత చర్యలకు దిగితే, ఉద్యమాన్ని 

మళ్ళీ ఆపి వేస్తారా అని మీరట్ కేసులోని కమ్యూనిస్టు 

నాయకులు అడిగారు. కాసేపు ఆలోచించి గాంధీ " “లేదు” 

అని జవాబిచ్చాడు. 
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_ జొాతీయవాదుల నంచి కమ్యూనిస్టులను, కౌర్మిక 

నాయకులను వేరుచేయాలనే (పభుత్వ దుషసంకల్పం 

నెరవేరలేదు. మీరట్లో లీగల్ డిఫెన్సుకు నెహ్రూ 
లిద్దరూ. తండ్రీ కొడుకులు _సహాయపడ్డారు ఆ రోజుల్లో 

మోతీలాల్ భారత న్యాయవాదుల్లో న్యాయవాదిగా 

(ప్రథను శ్రేణిలో ఉన్నాడు. ఆయన స్వయంగా మీరట్ 

కోర్లుకి ముద్దాయి ల తరపున హాజరయ్యాడు. మేది సిట్ 

కోర్టులో “ప్రాసిక్యూషన్ వాదన పూర్తి అయ్యాక, 

. కేసును మరో రాష్ట్రా కి బదలీ చేయాలని మోతీలాల్ 

నెహూ, సర్ శేక్ బహదూర్ సూ హైక్ కోర్టులో 

పిటీషన్ పెట్టారు. కాని దానిని తోసివేసింది. కేంద 

శాసన సభలో కూడా మోతీవాల్ మీరట్ అరెస్తులను 

ఖండించాడు. భారతదేశంలోకి కొ త్త భావాలు (పవేశించ 

కుండా (బిటిష్ పాలకులు ముళ్ళకంచెలు వేసే రోజులు 

పోయాయని అన్నాడు. 

కేను విచారణ (ప్రారంభంనాడు స్థానికులేకాక* 

తమ స్వంత ఖర్చులతో అనేక మంది జాతీయవాదులై న 

న్యాయవాదులు, బారిస్టర్లు కోర్టుకు హాజరయ్యారు. 

మీరట్ డిస ఫిన్ను" ఎలా * పుండాలనే విషయంలో 

గాంధీ అభిిపాయాలతో అంతా ఏకీభ వించకపోవచ్చు. 

కాని ఈ సందర్భంగా (బిటిష్ (ప్రభుత్వాన్ని నిర్ణ్వం 

దంగా ఖండించాడు. గాంధీ ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు. 

“కార్మిక నాయకులు, క మ్యూనిస్తులని పిలవబడే 

వారి అరెస్టులు, (పభుత్వం గాభరా స్థితిలో వున్నదని 

తెలియచేస్తుంది. మనం గతంలో చవిచూచిన (పభుత్వ. 

దొర 5 న్యకాలంలోని. లక్షణాలనే (ప్రభుత్వం వెల్ల డించు 

తోరోది. న్యాయచట్టాల్ని పూర్తిగా రద్దుచేసి వణకి 

పోతున్న భారతదేశానికి, ముసుగులో దాచిన తన 

రక్త పంజాలను ముసుగుతీసి చూపించడం, అపుడపుడూ 

అవసరం అని (పభుత్వం భావి. చుతున్నట్లు అర్థ 

మొతోంది. విచారణ అనే తతంగం (ఫార్ఫు) కొన్ 

సాగుతుందనేమాట నిజమే. నిందితులు గనుక తెలివి 

గలవారై తే వారు ఆ వలలో పడకూడదు. డిఫెన్సు 

పెట్టుకొని, ఆ ఫార్చుకని తోడ్నడకూడదు. వాళ్ళు 

ధైర్యంగా శై జె లుశిక్షకు సిద్ధపడాలి. ఇప్పడు న్యాయచట్లం 

పేరిట, న్యాయాన్ని మట్టు పెట్టే పాలించే ఈ పాలనను 

శాశ్వతంగా అంత రింపచేయాలం పే వేలాది (పజలు 

జైలుకు సిద్దపడటమేకాదు, ఆ శిక్షను ఆహ్వానించి 

జైలుపాలు కావడమే నేటి కర్తవ్యం.” 
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“ఈ శేను ఉద్దేశం కమ్య్యూనిజంను చంపడంకాొదు, (పజలలో) భీతి కల్లించడ మే... ఐతే ((సభుత్వం (పదర్శించేే దౌర్గన్యం అం 'పే 'పేగులాగానే (పజలలో భయం పోయింది.” 

విదేశీ కమ్యూనిస్టుల నుంచి, భారత కమ్యూనిస్తు లను విడదీయాలన్న దుష్పవథకం కూడా నేరవేరలడ పైగా దేశ దేశాల్లోని (ప్రజాతంత్ర వాదులంతా మీరట్ నిందుతులపట్ల సానుభూతి చూప్రార్తు. డిఫెన్సు కమిటీలు ఏధ్భరోచారు. సహాయనిధులు పోగ్పుచ్చేశారు. 
ఏడు నెలలు తరవాత శేస్త సెషన్సు కోరుకు వెళ్ళింది. సెషన్సు కోర్టును కమ్యూనిసు (పచారానికి వేదికగా ఉ.యోగించుకోపాలని ఈ చేదు హో కమ్యూ నిను ముద్దాయాలు నిర్హ యించుకొన్నారు. ఎలాగో న్యాయశాస్త్రంలోని లొసుగుల ద్వారా బయటసడటం లక్ష్యంకాదు వీరిది. |బిటిమ పాలకుల నిజస్వరూపాన్ని బట్టబయలు చేయాలి, అందుకోసం వీరు డిఫెన్సు ఎగ్జిబిట్్ 1406 పేజీలు ఉంచారు. రెండు నెలలపాటు డిఫెన్సు సొక్ష్యం జరిగింది. భారతి దేశంలోని రాజకీయ సొమాజిక్ష పరిస్థితుల పె, ఆనాటి తమకున్న పరి జ్రానంతో సమర్పించిన ఈ ప్మతాలు, ఆ తర్వాత చరిత్రకు తోడ్పడ్డాయి. 

సెషన్సు కోర్టులో కిశోరీలాల్ ఘోష్, శివనాధ బెనర్తీ, డాకరు విశ్వనాధ్ ముఖరిలను విడిచిపెటారు, జె యు 
జ చం ముజఫర్ అహ్మద్కు ద్వీపాంతర యావజ్జీవ శిక్ష విధింపబడింది. డాంగే, స్పాట్, ఘాే, జోగ్లేకర్, నింద్కార్ లకు పన్నెండువళ్ళ ద్వీపాతరవాసన శిక్ష విధింపబడింది. (బాద్రే, మిరాజ్ కర్, షౌకత్ ఉస్మాన్, మీర్ అబ్బుల్ మజీద్ లకు సదేసివళ్ళు శిక్ష విధింప దిడింది. సోహాన్సింగొజోష్, ధరణిగోస్వామి, అయోధ్య (ప్రసాద్లకు ఏడేసి వళ్ళ ద్వీపాంతరవాస శిక్ష పడింది. అధికారి, పి సి, జోషి, హచిన్సన్, 

యం. బై. దేశాయ్, గోపేం(ద చ్మక్రవ రిలకు ఐదేసి ఏళ్ళ ద్వీపాంతర శిక్ష విధింపబడింది. చ్పరో ఐదు గురికి నాళ్లేళ్ళ కఠినళిక్ష, మరో నల్లురికి మూడేసి ఏళ్ళ కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. 

ఈ కేసు మైకోరు అప్పీలుకు వెశ్ళే సమయానికి (ప్రపంచ ముఖుల నేకులు బిటిష్ ప్రభుత్వ చర్యలను ఖండించారు. వారిలో (బిటన్ లోని ఆర్బిబిషప్, 

ఫఖొరోల్ న్నాంతొం [తో 

హెొద్. బి. వెలు, ఐన్ స్టయిన్, రోమారోల్రా, (పొ 'ఫెసర్ హెరాల్డ్లాసీ. మొదలైనవారు వున్నారు. 
విడుదలై న తర్వాత హచినొసన్ “మిరట్ క్ర” 

అనే (గంథం రాశాడు. అందులో భారత దేశంలోను, 
ఇంగండులోను మీరట్లో విధింపదిడిన శిక్షలకు అసమ్మతి త్మీవంగా నానాటికీ పెరిగిందనీ, కామన్సు 
సభలో _పశ్నలతో ముంచెత్తారనీ తెలియచేశాడు. ఈ 
కేసుపె అంతరాతీయంగా ఆస కి పెరిగిందనీ, (చిటిషి 
న్యాయ విధాన సం[పదాయాలు. బూటకమని రుజువు చేయబడిందనీ రాశాడు... దీనితో (బిటిష్ ప్రజానీకం ఆందోళన చెందింది, (బిటిష్ న్యాయంపై _భమలు తొలగి పోకు డ్రా ఊఉండాలు పే, ఆ న్యాయాన్ని పునరుద్ది రించాలి, ఆ సంతోషదాయకమెన క రవ్యాన్ని అలా బాద్ హెకోరు నెర వేర్సింది.” న ల్ చై న్న 

హౌెకోరులో 9 మందిని విడిచి పెట్రారు. వారిలో హచినొసన్ ఒకడు. అనుభవించిన శిక్షచాలని, వదలి పెట్టబడిన ఐదుగురిలో పి సి. జ్రోషి, డాక్షరు గంగా ధర అధికారి వున్నారు. ముజఫర్ అహ్మద్. డాంగే, షౌకత్ ఉస్తానీలకు .మూడేళ్ళకు తగ్గింపదిడి ఎది. 
ఘాట్, జోగే$ర్, నింబ్కర్ , |బాడే, మిరాజ్ కర్, 
సోహన్సింగ్ జోషీ, ధరణీ గోస్వామి, మజీద్లకు శిక్షలు ఒక సంవత్సరం తగ్గి ౦పబడ్డాయి, న్వా9ట్ శిక్ష రెండేళ్ల త గింపబడింది. 

1988 ఆగను శి తో ముగిసిన ఈ సుదీర్ విచార ఆ 
యె ణప (వొ ఫెసర్ లాస్కే ఇలా రాశాడు. 

”టిటిన్ ఇండియా చరిత్రలో మీరట్ శేస్తు 
హృధయవిదారక సంఘటన అనేక సంవత్సరాలు 
నిందితులు పౌర జీవనం నుంచి వేరుచేయబడ్డారు. వారి నేరమల్లా మామూలు ( కేడొయూనియన్ కౌర్య 
(కమాన్ని సాగించడం. ఈ దేశంలో (టైటన్లో) 
రాజకీయాందోళన దె నందిన జీవననరళి ఆ పదతిలో నే వీరూ పనిచేయడం వీరి నేరం. (బ్రిటిష్ సోీషలినుం 
అభి పాయంలో (సాసిక్యూషన్ (పారంభంలోనే చేరా 
రోపణ నీచమెన నిందలతో కూడి వుంది. దాన్ని కొన 
సొగించడం అవమానకరం. ఈ రకంగా (పవ రించే 
(పభుత్వం తనపై తానే నేరు ఆపాదించుకొంటుంది 
అది భయంతో (ప్రవ ర్తించుతోంది. హింసాత్మకం? పనిచేస్తోంది. ఏ (పభుత్వాని'కై నా తనను సమర్థించు 



నం/గామ బరి/ఆ 

కోవాలం పే, దానికి ఉదారబుద్ది అవసరం. కాని దీనికా 
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తమ సిద్ధాంతాన్నీ, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య వాదానికి 

వ్యతిరేకంగా తాము చేసిన చర్యల్ని. డిఫెను నలో 

కమ్యూనిస్టులు సమర్థించుకొంటూ రాసిన సుదీర్గ పతా 

లను, చేసిన (పసరగాలను (సభుత్వం బయటకు 

రాకుండా తొక పెట్టింది. 1929.81 సంవత్సరంలో 

శాసనోల్లంఘ నోద్య మం 

సంఘటనల మాటున ఈ కేసు కొంతవరకు (పజల 

దృష్షినుంచి మరుగు పడింది. 

టగాంగ్ వీరులు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ పరిధినిదాటి దేశంలో జరిగిన 
కొన్ని సమరశీల 

వించాం. శాసనోల్ల ంఘనోద్యమ _పారంభకాలంలో 

చిటగాంగ్లో శతృసె సెనీక శవిరంచ పై జ రిగి న దండ 

యాత్ర గురించి, ఆ చిటగాంగ్ వీరుల గురించి కొంత 

తెలుసుకొందాం. 

డాక్టరు పట్టాభిగారి కాం(గెస్ చరిత్రలో 
అంశానికి వివరణాత్మకమైన అథోపీఠికగా ఈ చర్విత 

వివరింపబడింది. అందులో “ఉద్యమ (పారంభదశలో 

చిట్టగాంగ్ సైనిక శిబిరము పెన ఒక దండయో(త 

జరీగెను అందులో కొంతమంది భారతీయ యువకులు 

సెనిక దుస్తులతో పోయి చిట్టగాంగ్ 'సెనికులను కొంద 

రిని కాలి ఎ వేసిరి. ఇందుకు భయంకరేములై. న (పతి 
(క్రియలు చేయబడెను. 1921లో ఐర్హాండు. దేశము 

నందలి బ్లేక్ అండ్ టాన్సు (31201 “aid Tans) 
కార్య(క ముముల నపి జ్ఞాపకము చేసెను” 

చిటగాంగ్ విప్రవపాదులు అక్కడ సైనిక ఆయుధా 
గారం పై ,. సాగించిన దాడి, భీకర పోరాటం మన జాతీ 

యోద్యమ చరిత్రలో ఒక మహత్తర సాహసగాధ, 

ఆనాటి పోరాట సంఘటనలు నేటికీ, మనల్ని ఉ శ్రేజ 

పరుచుతున్నాయి. 

తూర్పు బెంగాలులోని ఒక రేవుపట్రణం చిటగాంగ్. 

ఇపుడు ఈ పట్టణం దింగ్లాదేశ్లో వుంది. చిటగాంగ్లో 

జరిగిన స్వాతంత్ర్య పోరాట సాహసగాథను మామూలు 

చరిత్రకారులు ఏదో “దాడిోగా “విప్ప వవాదుల 

దౌర్జన్య చర్య”గా మాశమే వర్షించి దాని [పాము 

భారాన్ని తగ్గించ చూశారు. ఐతే కచిటగాంగ్ పర్వత 
(పాంతం౦ నుంచి తాత్మా-లికంగానై నా (టిటిష్ పెత్త 

వెల్లువ, ఇతర రాజకీయ 

సంఘటనలను ఇదివరలో (ప్రస్తా 

ఒక 

214 181 

నాన్ని తొలగించడం మన స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ 

చరిత్రలో మరప్పరాని ఉజ్జ్వల ఘట్టం. “దాడి అనీ 
“దౌర్హన్యవాదచర్య” అనీ దాని పా ముఖాని వ్ర 

తగ్గించడానికి కొంత ప్రయత్నం జరిగిన మాట వాస్త 

వమే. కౌనిక్ష్ఆనాటి భారత విదేశాంగ మండీ, టిటిష్ 

కన్సర్వేటివ్ పార్టీలో కరుడు గట్టినవాడూ ఐన సర్ 

శామ్యూల్ పోర్ దాన్ని “విబ్రగాంగ్ తిరుగుబాటు” 

అని అనక తప్పలేదు. 

చిటగాంగ్ తిరుగుబాటు లాంటిది, ఇది వరకన్నడూో 
జరగలేదు. దీని ఫలితాలు తర్వాత స్వాతం్యత్య ఉద్య 

మాన్ని ఎంతో [ప్రభావితం చేశాయి. 

అది 1980 ఏపిల్ 18వ తేదీ. ఆ రోజున ఒకే 

సారి తూర్పు బెంగాల్లో సెనిక ఆయుధాగారాల పె 

దాడులు సాగించాలని పథకం. ఇంతవరకూ (బిటిష్ 

(పభుత్వం దృష్టిలో వి ప్రవవాడులం టే, కొంతమంది 

దౌర్హన్య వాదులని, ఏవోహత్యలు, దోపిళ్ళు సాగించే 

ముఠాఅనీ, బొంబుల్నీ, మా రణాయుధాల్నీ పరిమితంగా 

తయారు చేయగ ల వారనీ మాత్రమే ఒక భావం 
వుండేది. అంతేగాని ఒక ఆయుధాగారం పె సాహా 

సంతో దాడి చేయగలరనిగానీ, వ్యూహాత్మకంగా 

ముఖ్యమైన (పభుత్వ భవనాల పె దాడి చేయగలరని 

గానీ, అెల్విగాఫ్ (ప్రసారాలను, రై ల్వేరాకపోకల్నీ 

భగ్నంచేయ గలరనిగానీ, సెం(టల్ బజలిఫోన్ భవ 

నాన్ని తగుల బెడతారనికానీ వారు భావించలేదు. ఒక్త 
చిన్న స్కూలు ఉపాధ్యాయుని నాయకత్వాన గల 

యువ విప్లవకారులు కత నిశ్చయంతో హఠాత్తుదాడి 

సోగించగలరని కాస్ ఊహించలేదు. 

ఈ తిరుగుబాటు పథకాన్ని అతి రహస్యంగానూ, 

అత్య౦త జాగరూకతతోనూ సాగించారు. _సభుత్వ 

గూఢచారులు దాన్ని ఏమా(త్రం పసిగట్ట లేకపోయారు, 
చిటగాంగును ఏదేశీ, బానిసత్వం నుంచి విము క్తిచేసి 

తాతౌ్య_లిక స్వతంత్ర విష్ణ వ ప భుతార్చ్రన్న్ని నేల 

కొలాలని ఏస్త వవాదులి నాయకుడు సూర్య సేన్ 

నాయకత్వాన ఒక పథకం వేశారు. బెంగాల్ రాష్ట్రాన్ని 

లేదా యావతీ భారతాన్ని విము క్తి చేయాలని ఆశయం. 

దానికై విద్యార్థులకు, యువకులకు ఒక ఉదాహరణను 

ఏర్పరచడం, (బీటిష్ వాళ్ళ మనోనిబ్బరాన్ని చెదర 
గోట్లడం వారి లక్షం. 
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వీరి పథకాన్ని గురించి ముఖ్యమైన అ(గ నాయకు 

లకు తప్ప మామూలు కార్యక ర్ర 'శవరికీ తెలియదు. 

బే మరణానికి సన్నద్దమై ఉండాలని నాయకులు 

చెప్పేమాటలు కార్యకర్త రలకు కుతూహలాన్ని ఆకె త్తిం 

చాయి, అదిగమనించి “మృత్యుకార్య కమం” అంటూ 

వాళ్ళకు చెబుతూ వుండేవారు. ఈ కార్య(కమంలోని 

పధాన అంశాలివి. 

కే. హఠాత్తుగా దాడిచేసి, చిటగాంగ్లోని రెండు 

ఆయుధాగారాలను వశపరచుకోవడం. దానితోపాటు 

శతృవులు, తమ వాళ్ళను సమీకరించు కొ నకు ౦డా 

చేయడం. 

వి. పట్టణంలోని వారంతా ఒకరికొకరు బలిఫోను 

చేసుకొనే “కేంద్రమెన, కేంద బలిఫోన్ ఆఫీసునూ, 

చిటగాంగ్ కూ వెలుపల దానికో దేశమంతటినీ కలిపే 

కేంద ఇెలిగాఫ్ బిల్లింగునూ ఆ(కమించి పూ రిగా 

నాశనం చేయడం. న్ 
8. రైల్వే లెన్ల (పక్క నే వున్న బలి(గాఫ్ 

తీగెల్ని క తరించి "రె రై ల్వేమార్గాలను నాశనంచేసి, 

చిటగాంగ్కూ, ఇతర జిల్లా లకూ 'సంబంధం లేకుండా 

చేయడం. ఆ విధంగా సమాచారం పంపుకోడానికిగాని, 

సెనికులను పంపుకోడానికిగాని వీలు లేకుండా చేయడం. 

ఢీ సాధ్య మైనంత ఎక్కువ మంది ఇంగ్లీషు ఆఫీ 

సర్హను అదుపులోకి తీసుకోవడంగాని, లేదా వారిని 

బందీలుగా ఉంచుకోవడం, వారు (పతిఘటించే పక్షంలో 

ఇంగ్లీ షువారిని పూ ర్తిగా తుడిచి పెట్టడం. 

ఈ పనులన్నీ నిర్వ ర రించడానికి తర్ఫీదు పొందిన 

కార్యకర్త రల్ని నియమించారు. నల్లు రేసి ఉన్న రెండు 

జట్లు _రెలుమార్లాలని విచ్చిన్నం "చేయడానికి, తంతి 

తీగలు తెంచి చేయడానికి నియమింప బడ్డాయి. చిట 
గాంగ్కు 80 మెళ్ళలో ఉన్న ధూమ్ లేల్వే 3 సెషన్ 

వద్ద, 60 మెళ్ళదూరంలో ఉన్న "ఫిసీ శెల్వే ఫేషన్ 

వద్ద ఈ పని అమలు జరపవలసి వుంది. చిటగాంగ్కు 

దాదాపు మధ్యగా వున్న సెంట్రల్ టెలిగ్రాఫ్ "టెలిఫోన్ 

ఆఫీసులను, మరో రెండు ఆయుధాగార కేంద్రాలను. 

యూరోపియన్ క్షబ్బును నశపర్చుకోడానికి ఆరుగురు 

చొప్పున ఉన్న నాల్గుజట్లు నియమింపబడ్డాయి; 

మరో 88 మందీ వ్ప్పవ కార్యక ర రోలను (ప్రత్యే 
కంగా ఏరి, ఆరుముఠాలుగా విడగొట్టారు. సాయుధు లె 

పూ రిగాతయా రె రాత్రి తొమి దీ ముప్పావుకలా 
par) = oe) 

ఖారత న్నాొతంఆత ప్రా 

నిర్హీ త స్టలాలకు వెళ్ళాలని ఆదేశించారు. పోలిసు 

ఆయుధాగారం ఉన్న స్టలానికీ 200 గజాల దూఠంలో 

వున్న అడవి గార్డెన్లో ఒకరి కొకరు దూరంగా కని 

పించకుండా దాక్కున్నారు. ముందుగా ని రయించిన 

రహస్య నీనాదాలు గనుక వినసడకసో తి ,లెటుతో 

చేసే సాంశకేతాలు గనుక కనబడకపోతే, పదిన్నరకు 

శాంతియుతంగా ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపో వాలని నిశ్చ 

యింపబడింది, సిగ్నల్) కనపడినా, నినాదాలు విన 

పడినా ఆ (ప్రదేశాలకు వెంటనే పరిగెత్తుకొని వచ్చి 
చేరాలి. 

పోలీసు ఆయుధాగారం పట్టణానికి వాయువ్యంగా 

చిన్న కొండ పైన వుంది. పక్క-నే ప్రధాన రహాదారి 

వుంది. ఈ కేంచ పోలీసు (ప్రధాన కొర్యాలయంలో 

500 మంది పోలీసులు వుండేవారు. జిల్లాలో ఎ 

అవాంతరం వచ్చినా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేవారు. వీళ్ళకి 

ఒక ఆయుధగారం కూడా వుంది. 

ఏపిల్ 18న సరిగ్గా 10 గంటలకు ఒక కారులో 

సెనిక ఉద్యో గులులాగ "వేషం వేసుకు కొండపై 

ఆయుధాగారం వద్దకు వెళ్ళే మెట్ల వద్దకు వెళా ఎరు. 
వాశ్శివళ్ళో పెద్ద ఆఫీ సర్గ నుకుని సెంటీ సలాం 

పెట్టాడు. అతళ్ణీ “కాల్చివేశారు. మిగతా ఐదుగురు 

సెరెట్రీలు వరండాలో వి.శాంతి తీసుకుంటున్నారు. 

వాళ్ళీ కాల్పులు చూడగానే ఎక్కడి వాళ్ళక్క_డ పారి 
పోయారు. తర్వాత తూటాలు లేని ఉత్త తుపాకులు 
'పేల్చగా 500 మంది పోలీసులు కాళ్ళకు బుద్ధిచెపాఎరు. 

విపవవాద సెనికులు మొ తం ఆయుధాలను వశపరుచు 

కోన్నారు సై 
నినాదాలు వినబడగానే, సంకేతాలు కనబడగానే 

అడవులో దాగివున్నవాళ్ళు వచ్చారు. కింది కారులో 

వున్న సామాగ్రితో ఆయుధాగారం తలుప్పలు బద్దలు 

కొట్టి, 500 ,రెఫిళ్ళు, డజన్ల కొద్దీ రివాల్వర్లు వశపరచు 

కొని వి ప్రవవాదులకు పంచి పెట్రారు. 

అదే. సమయాన అగ్జిలియరీ ఫోర్సు ఆయుధ 
గారాన్ని వశపరుచు కొన్నారు. అక్క-డిలాగే ఇక్కడ 

సెం(టీ కూడా వారిని పెద్ద ఆక్లీ ఫసర్హు అనుకొని 

శాల్యూట్ దేళాడు. అన్ని వి పవపాదులు చంపి 

వేశారు. పరుగె త్తిపోతున్న మిగతా సెం(టీలలో 

మరొకణ్ణి చంపివేశారు, ఇక్కడ జరిగిన దాడిలో 
సారెంట్ మేజర్ ఫారెల్ చనిపోయాడు. 808 సెనిక 
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రెఫిళ్ళు కొన్ని లూయీగన్లూ. అనేక రివాల్వర్తు వశ 

మయాయి. ఐతే గుళ్ళు వగైరా ఎక్కడ ఉన్నాయో 

తెలియలేదు. అందుచేత “ఒకటి రెండు. రైఫిళ్ళు, 
రివాల్వర్లు మాతం తీసుకుని, తక్కిన వాటిని “నాశనం 

చేశారు. అలాగే (పేలుడు పదార్గాలున్న _ గదిని 

పెటటోలుతో తగలబెట్లారు. ముందు. అనుకున్న 

_పకొరం అందరూ పోలీసు ఆయుధాగారం వదకు 

చేరారు. న్ 

"ఇలిఫోను సెంటర్ను నాశనం చేయడానికి వచ్చిన 

జుట్టు రినాల్వర్లు చూపి బెదిరించి ఉద్యోగుల్ని బయటకు 

పంపారు. -జలిఫోన్ బోర్డును నాశనం చేసి తగుల 

బెట్టారు. తర్వాత వీరు “హోలీస్ కర్మాగారం వె వెప 

వెళ్ళారు. 

రెల్వే లెన విచ్చిన్నం చేసేవారు కూడా ఖచ్చి 

తంగా పది గంటలకే పని జీయనారంభించారు . కొండల 

పక్కన, మనుష్య నివాసం లేని చోటు అవటం వ్ల 

వాళ్ళసని సులభంగానే అయింది. ఆ ర్యాతే సదిన్నర 

గంటలకు ౮ రైల్వే లెనవిధ్వంసం అవడం మూలంగా 

ధూమ్ పేషన్ వద్ద “ఒక గూడ్సుబండీ పడి పోయింది. 

ఐతే యూరోపియన్ క్షబ్పై దాడి విఫల మెంది. 

దాడి చేయడానికి వెళ్ళినసడు ఎవ్వరూ అక్క-డలేరు. 

ఒక కాని సేబుల్ ద్యారా దొడి వౌ ర్రలు విన్న జిల్లా 

మేజిస్ట్రేట్ అగ్జిలరీ ఫోర్సు ఆయుధ కర్మాగారం 

వద్దకు, (ప్రతిఘటన ఏర్పాటు చేసేందు కై వెళ్ళాడు. 

తిరుగుబాటుదారులు ఇతన్ని గు రించి కొల్పులు 

జరిపారు. అతని _డవర్ చస పోయాడుగాని, 

మేజిస్రేటు శప్పించుకొన్నాడు. యూరోపియన్ 

కుటుంబాలన్నింటినీ బంగాళావాతం లోని పడ వల్లోకి 

చేర్చాడు. నొకల్లోని వై గైస్ ద్వారా కలకత్తా అధికొరు 

లకు సైనిక సహాయం “సంపవలసిందిగా కోరాడు. 

ఈలోగా పోలీను ఆయుధాగారం వద్ద, ధూమ్ 

ఫెని జట్టులు తప్ప తక్కి-నవారంతా చేరారు, మాష్టర్, 

సూర్య పేన్ అక్కడికి చేరాడు. “ఇండియన్ ర్పబ్లి 

కన్ ఆర్మీకి” చెందిన “చిట్టగాంగ్ (టిగేడ్” గా ఇది 

వరలో ఏిప్లవవాదుల సెన్యాలకు "పేరు పెట్టారు. ఆ 

చైన్యం సూర్య "సీన్కి సెనికవందనం చేసింది. జాతీయ 

పసకాన్ని స్థాపించి, న ఆధిపత్యాన తాత్కాలిక 

త్యాతం౦(త్ర (ప్రభుత్వాన్ని ఎర్పరచినట్లు ఆయన (పక 

'టించాడు. రానున్న (టైటిష్ దొడినుంచి కాపాడటానికి 
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ఈ స్వతం(త [ప్రభుత్వానికి సాయం చేయవలసిందిగా 

(ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేళాడు. విరివిగా ఈ విజ పిష్మకాల్ని 

పంచడానికి కకం "వేశారు. 

_ చిటగాంగ్ రేవులో అత్యవసర సరిస్థితుల్లో ఉపయో 

గించడానికి వుచిన మెషిన్గ నలో కొందరు తప్పించు 

కున్న (బిటిష్ (ప్రభుక్వ ఆఫీసర్లు, మునిసిపల్ వాటర్ 

టాంక్ ఎక్కి, పోలీసు ఆయుధాగారం వద్ద వున్న 

తిరుగుబాటు దార్లపె పె కొల్చులు సాగించారు. ఇటు వెప 

నుండి కూడా తీవంగా ఎదురు కాల్పులు సాగాయి. 

మెషన్గన్ మోత మళ్ళా వినబడలేదు, 

పోలీసు ఆయుధాగారాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలని 

తిరుగుబాటు సైన్యాలు నిశ్చృయించాయి. సాధ్య మైనన్ని 

రివాల్వర్ల ను, మందుగుండు సామ గిసీ (పతి సెనికుడు 

తీసుకు వేళా లనీ మిగతాది నాశనం చేయాలనీ నిశ్చ 

యించారు. ఆయుధాలున్న భవనానికి నిప్పు పెట్టారు. 

హిమాంగ్ సేన్ (అండూ) ఈ సందర్భాన త్రీ వంగా 

గా యపడ్డాడు. ఆస నల్లురు ఆమె తెల్పి వద్దకు 

చేర్చారు. కౌని ఈ నల్గురూ “తిరుగుబాటు 

చేరుకోలేక పోయారు. 

అప్పడు సూర్య సెన్ నాయకత్వాన ఈ ప్రాంతాన్ని 

విడిచి, పటణ శివారులలోని కొండ |పాంతాలకు 

వెళ్ళారు. శతృ సేనలకోసం నిరీక్షిస్తూ కూచున్నారు. 

ఏపిల్ 22 న వేలాది సెన్యం అక్కడికి చేరుకొంది. 

సూర్య సేన్ నాయకత్వాన ఉన్న తిరుగుబాటు సెనికులు 

ఉండే _పదేశాన్ని జలాలాబొద్ అంటారు. "జలాలా 

బాద్ కొండల్ని ప్రభుత్య సెనికులు చుట్టుముట్టారు. 

పెకివెళ్ళాలని ప్రయత్నించారు. కాన తిరుగుదొడిలో 

సూర్య సేన్ సెనికులు వారి _పయత్నాలను విఫలం 

చేశారు. మరో రెండుసార్లు తీవనష్టాలతో. శతృవు 

పలాయనం చి 'త్తగించాడు. తర్వాత (పభుత్వ సైన్యాలు 

జలాలాబాద్ కన్నా ఏ త్తయిన పర్వతాలపై పెకి వెళ్ళి 

మెషిన్గన్లతో సూర్య శేన్ అనుయాయుల పె గుళ్ళ 

వర్షం కురిపించారు. 12 మంది స్వాతం త్ర్యయోధులు 

మరణించారు. సాయంత్రానికి తమవారిలో $8తీ మంది 

శవాలను అక్కడ వదిలేసి _ప్రభుక్యు సెన్యాలు హడా 

విడిగా వెనక్కి. వెళ్ళిపోయాయి. 

జలాలాబాద్ పోరాటంలో ఈ (క్రిందివారు అమర 

పీరులయ్యారు ; హరిగో పార్ బాల్ (పే గ్రా). నిర్మల్ 

లాలా, ిప్పర సేన్, విందుభూషణ్ భట్టాఛార్జీ, (ప్రభాస్ 

సెన్యాన్ని 
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బాల్. శశాంకదత్తా, మధుసూదన్ దత్తా, న రెష్రాయ్, 
పృలీన్ ఘోష్, 'మాటికనుంగో, జితీం(ద్రదాస గుప్త, 

ఆర్థందు ద స్తేదార్. 

' తమవద్దనున్న పోలీసు తుపాకులతో, అధునాతన 
ఆయుధాలున్న సైనికుల్ని ముఖాముఖి ఎదిరించటం 

వల్ల లాభంలేదని, గెరిల్లా పద్ధతులు అవలంబించాలని 

సూర్య సేన్ నిశ్చయిరదాడు. బాగా నమ్మకమున్న 

గ్రామాలకు తన అనుచర సెన్యాలతో వెళ్ళాడు. తమ 

పట (పగాఢ సానుభూతి గల కుటుంబాల ఇళ్ళలో 

రహస్య జీవితం సాగించారు. అలాంటి (గ్రామాలు 

మహావుంచే, రెండు డజనకు మించివండవు. దాదాపు 

మూడేళ్ళు తిరుగుబాటు సైన్యాలు ఆ (గ్రామాల్లో వుండి 

పోయాయి. చిన్న చిన్న ముఠాలుగా విడిపోయి మారు 

వేషాలతో చిటగాంగ్ పట్టణంలోని వివిధ కేంద్రా 

లలో ,బిటిష్ 'సెనికుల పెన, వారి ఉద్యోగుల పై పెన 

దాడిచే"సేవారు. ఒకటి రెండుసార్లుతప్స జయ్మపద౦ంగా 

తమపని ముగించుకొని తిరిగి [గ్రామాలకు వెళ్ళేవారు. 
(ప్రభుత్వానికి. ఈ (గ్రామాల్లో వీరున్నట్లు తెలిసింది. 

వేలాదిమంది 'సెనికులతోను, పోలీసులతోను ఈ 

(గ్రామాలను చుట్టుముట్టి సోదాచేసినా శీఎటి ఆచూకీ 

లభించలేదు. విప వవాదుల 'పాణరక్షణకు “హిందూ, 

ముస్టిం స్రీలు ఏంతో సాహసంతో వీరి ప్రాణాల్ని 

కాపాడుతూ వచ్చారు. 

ఏపిల్ 22 న జలాలాబాద్ లో పగలు పోరాటం 

జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్నారని అనుమానింపబడి న 

నర్లురిని సిసీ 3 రెల్వేసే సీషన్లో క లకత్రా వెళ్ళే రై లులో 

కూర్చుని వుండగా అరెస్టు చేశారు. తమను" చుట్లు 

ముట్టిన సాయుధ దళాలపె హఠాత్తుగా. దాడిచేసి 
వలయం ఛేదించుకొని వారు చీకటిలోకి వ పారిపోయారు, 

విడివిడిగా వెళ్ళి తిరిగి కలకత్తాలో కలిశారు. 

పీరెక్కడవుందీ  తెలిసికోడానికీ, చిటగాంగ్లో 
(సజల మనోభావాలు ఎలావుంది తెలిసికోడానికీ సూర్యు 
సేన్ 16 ఏళ్ళ బాలుడు అమరేంద్ర నందిని 
ఏప్రిల్ 20 న కొండ పైనుంచి పట్టణానికి పంపాడు. 
అమరేం(ద్ర మంచి శెలివికేటలు గల యువకుడు. 
ఎవరి కంటా పడకుండా పటణం చేరుకో గలాడు. 
అతనువున్న సాదర్ ఘాట్ (ప్రాంతమంతా పోలీసులు. 
చుట్టబెట్టారు. ఓక కల్వరులో దుబ్బుల చాటున దాగినా 
పోలీసుల కంటపడ్డాడు. “శతృవుల చేతిలో పడకూడ 

దని నిశ్చయించుకొన్న అమరేంద రివాల్వర్ తో 
కాల్చుకొన్నాడు. 

స్టానిక కాలేజీలో మొదటి సంవత్సరం చదివే 
విద్యార్దులు ఆరురు తమకు. ఏదై నా కార్యక్రమం 
చూపించవలసిందీగా నూర్యసే సేన్కు పదే. పదే ఉత్త 
రాలు సంషతూవుండేవారు, తగు కార్య కమం ఇచ్చే 
దాకా ఆగవలసిందని సూర్య "సేన్ వారిని వారించాడు. 
ఐనా వీరు ఉండద టలేక తమలో తాము చర్చించుకొని 
సాదర్ఘాట్ డాక్ వర్కుుషాప్ సమీపంలోని యూరో 
పియన్హ నివాన్యపాంతం పై దాడిచేయ నిశ్చయించారు. 
వారి 'తీవవాంఛను అరికట్టడం సాధ్యంకాదని సూర్య 
"సేన్ అంగీకరించాడు. 1980 మేక్ న వారు పట్ర 
ణంలోకి వచ్చారు. వారిని త్వరలోనే పోలీసులు 
చూళారు. ఒక (గామానికి తిరిగి వెళ్ళదలచినవారిని 
ఆ సాయంత్రం అంతా తరిమి తరిమి వెంటాడుతూనే 
వున్నారు. చివరకు ఒక బోటుపె పె వెళ్ళి కాలార్ పోల్ 
అనేచోట ఇద్దరు దొరికి పోయారు, అక్కడి (గామ 
సులు వారికి సానుభూతిపరులు గాదు. మిగతా వారు 
రోడ్డు (పక్కనవుండే పొలాల్లో దాక్కున్నారు, 
రాత్రంతా వెతికినా వారు చిక్కలేదు. మరునాడు పోలీ 
సుల కంటపడ్డారు. సైన్యాలు చుట్టుముట్టాయి. ఆయు 
ధాలు పార వేసీ లొంగిపొమ్మని సైన్యాలు కోరాయి. 
కాని అలాచేయక ఎదురెదురు కాల్పుల్లో నల్లురూ చని 
పోయారు. రజిత్ సేన్, మనోరంజన్ పేన్? స్వదేశీ 
రాయ్, దేవీప్రసాద్ గుప్తా ఆ విధంగా (బిటిష్ సెన్యా 
లతో వీరోచితంగా క పోరాడుతూ అసువు లర్చించారు. 

న్యాయం, చట్టం, అంతర్జాతీయ శాసనాలు _ అన్నీ 
ఉల్లంఘంచడానికి 'బిటిష్ (ప్రభుత్వం వెనకొడదనడానికి 

_ఫెంచి వలస చం(ద్రనగర్ పె 'చేసిన దాడి 

చేస్తుంది. 

"కలకత్తాకు 20 మైళ్ళ దూరంలో వుంది చం[ద 
నగర్. ఇక్క_డ చిటగాంగ్ వి ప్ర వకారులు ఒక ఇంట్లో 

దాక్కు-న్నారు. సెపైంబరు 2 వ్ కలక త్రా పోలీసు కమీ 
షనర్ _ ఇంగ్ల షువాడు - అంతర్జాతీయ న్యాయ 
స్యూశ్రాలన్నిటినీ. ఉల్లంఘించి స్థానిక అధికారులకు 
సైతం చెప్పకుండా, జక ఇంటిని చుట్టుముట్లాడు. 
అక్కడ జరిగిన సాయుధ ఘర్షణలో మఖన్ ఘోషాల్ 
చనిపోయాడు. భార్యాభర్త రలుగౌ నటిస్తున్న సుహాసినీ 

గంగూలీ, శశీధరఆచార్య, మరో ముగ్గురు తిరుగుబొటు * 

స్పష్టం 



Pm": స . 

నం/గ్రాము చరిత్ 

పనికొల్ని కమిషనర్ తీవ్రంగా చావబాది అరెస్లు 
చేశాడు. - 

1980 నవంబరులో బెంగాల్ పోలీసు ఉన్నతాధి 
కౌరి .కెయిగ్ చిటగాంగ్ (పజలను [కూరంగా హింసిం 
చడానికి అన్ని బం దోబస్తులు చేసి, నవంబర్ $0 న, 
కలకత్తా వెళ్ళే రెలులో ఎక్కి కూర్చున్నాడు. చందా 
పూర్ శే సేషన్లో ది దిగి అతడు ప్రమర్ లో (పయాణం 

చేయాల్ అతన్ని యిద్దరు యువకులు వంటాడుతూ 

వచ్చారు. డిసెంబర్ 1వ తేదీ. మంచు బాగాపట్టివుంది. 

(శకైయిగ్ (సయాణం చేసిన పెకైలోంచి దిగిన ఒక 
వ్యక్తి క్రిసో వీరు కాల్చి చంపారు, అతడు (కెయిగ్ కాదు, 

తరజేముఖర్జీ అనే ఇనసె స్పిక్షర్, అంతా సవ్యంగా 
వుందో లేదో బయటికి వెళ్లి చూసి రావలసిందిగా 

కెయిగ్ అతి పంపాడు. ఆ ఇద్దరు యువకుల్నీ 
అరెస్టు చేశారు విచారణతంతు జరిపి, చిటగాంగ్ 

కాలేజీలో సె సైన్సు విద్యార్థి రామకృష్ణ విళ్వాస్కు మరణ 

శిక్ష విధించారు. 1981 “మేరో అతడు ఉరితీయబడ్డాడు. 

ఆయుధాగారంపై దాడి మొదటి "కేసు 1930 

సెపైంబరులో (ప్రారంభమైంది. 82 మంగి ముద్దా 

యిలు చిట్టగాంగ్ జై ల్లో మగ్గుతున్నారు. రహస్యంగా 

వున్న సూర్య సన్ జై లలో వున్న వాళ్ళ నాయ 

కులూ కలిసి, విచారణలో వున్న ఈ ఖె దీల విడు 

ధలకు ఒక పథకం వేశారు. జైళ్ళ గోడలు పడగొటా 
లనీ, అదే సమయంలో చిట్టగాంగ్ పట్టణంలో అనేక 
చోట్ర మందుపాతరల దా్యరా (పేలుళ్ళ జరిపి ఫరి 

పాలనను _సంభింసచేయాలనీ ఈ పథకం. ఇందు 

కోసం ఆయుధాలు, మందుగుండు సామ(గి రహ 

స్యంగా పట్టణంలో తయారు చేయబడ్డాయి. ఆ 

రోజుల్లో ఉదయం మొదలు సాయం త్రందాకా కర్ఫ్యూ 

వుండేది. ఐనా జయ్యపదంగా మందుపాతర్లు వివిధ 
(ప్రదేశాలలో పాతి= పెట్టబడ్డాయి. అనూహ్యమైన పరి 
స్థితులు సంభవించినందునొ, కొంతవరకు విప్ప వకారుల 

కొద్దిపాటి నిర వ్ర త్యం వల్లా ఈ పథక మంతా విఫల 

మైంది. 
PE: 

అసనుల్లాఖాన్ అనే (కూరుడై న పోలీసు ఆఫీసరు 
వుండేవాడు, తనను గాయపరచేపొడెవడూ పుట్టలేదని 

(ప్రగల్భాలు కొ స్టైవాడు. అతని కామవాంఛకు అంతూ 

పొంతూ లేదు. "అతనిపై సూర్య సేన్కు అనేకమంది 

ఫిర్యాదు చేశారు. ఆగస్టు 81 ,న పుట్బాల్ (గౌండులో 
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హత్య చేయబడ్డాడు, ఒక ప పదమూడేళ్ళ బాలుడ్ని పట్టు 
కుని యావజ్జీవ శిక్ష విధించారు. 

దాసానుదానుడై. న తమ పోలీసు ఆఫీసరు మరణా 
నికి రెచ్చిపోయిన | టిటిష్ ఆఫీసర్లు, ముస్లిం ఆఫీసర్ని 

చంపారనే వంకతో హిందూ. ముస్షింల" కలహాోలను 

రే౩ త్రించవలసిందిగా ముస్తీం యువకులను _పేలేపిం 

చారు కొని వారెవరూ అందుకు సిద్దంకాలేదు. 

డిస్తి9క్తు మేజిసే మంట్ , పోలీసు ఆఫీ నరు స్వయంగా 

దస్గరలోవున్న బెంగాల్ జాతీయ దినపత్రిక “పాంచ 

జన్య“ కొౌర్యాలయాన్ని, _పెస్నూ, యం (త్రాలనూ 

సుత్తులతో బాది ధ్వంసం చేశారు. దేశ ప్రియ జె.యం. 

సేనుగు ప్ర దీనిపై హిందూ-ముస్టి ము ప్రజలనుంచి 

సొక్ష్యం "సేకరించి, ఫొటోలు తీసి, వాటిని ఇంగ్లం 

డులో (ప్రజలకు చూపాడు. 
మొదటి ఆయుధాగారం పై దాడి కేసు మార్చి 1న 

ముగిసింది. కి£ి మందిపై కేసు నడపగా, అందులో 

12 మందికి శిక్షలు పడ్డాయి. కొందరికి యావజ్జీవ శిక్ష, 

మరికొందరికి దర కాల శిక్షలు పడ్డాయి. విడుదలై న 

వారిని కూడా వదోలకుండా డిన్ “చేశారు. 1938 కో 

కాని వారు విడుదల చేయబడలేదు. 

1082 జూన్లో నూర సెన్, చిట్టగాంగ్ అగ 
నాయకుడై న _ నిర్మల్ సేన్, ధాల్ఘాట్ అనే 

(గామంలో ఉంటున్నారు. సూర్యసేన్ ఆదేశం 

మేరకు ఒక గరల్ స్కూల్ హెడ్మిసె స్ట్రెస్ అయిన 

విసవనారి (ప్రీతిలత వద్దద్దార్ అక్కడికి వచ్చింది. 

వ తేదీ సాయంత్రం హఠాత్తుగా సైన్యాలు ఆ 
యింటిని చుట్టుముట్టి ఇంట్లో (పవేశింవ చూచాయి. 

సాయుధ నంఘర్ష ణలో సెనికోద్యోగి చని పోయాడు. 

విప్ప వవాదులు నిర్మల్ సేన్. అపూర్వ సేన్ వీరమర 

ణం చెందారు. సూర్య సే సేన్, (పీతిలత పోలీసు వల 

యం ఛేదించుకొని పారిపోయారు. 

చిటగాంగ్ ఆయుధగారం పె దాడి. సందర్భంగా 

యూరోపియన్ కబ్పె దాడికి (ప్రయత్నించిన విష 

యం తెలిసిన, ట్ సెనిపలు తమ క్లబ్బును 
“పహోర్ తలి”కి మార్చారు, అక్కడనుంచి చుట్టుపట్ల 

(గామాలకు వెళ్ళి త్తీలను, పఫ్లరుషుల్ని, పిల్లల్ని 

దూరంగా హింసించేవాణ్ళు.  ఇళ్ళన్లు కూడా తగుల 

బె పైవాళ్ళు. దీనికి ఉపకికారంగా కుమారి (పీతిలత 
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మంది యువకులు పహాోర్తలి 

యూరోపియన్ క్షబ్బుపె దాడిచేశారు. 1082 సెపైం 
బరు 24 రాతి 9 గంటలకు జరిగిన మెరుపుదాడి 

మూడు నాలు నిమిషాలకన్న ఎక్కు_వలేదు. క్షబ్బును 

చుట్టుముట్టి, (పతి ద్వారం ముందు, కిటికీ" ముందు 

సన్నద్ధమయ్యారు నాయకులు సిగ్నల్ ఇవ్వగానే 

భయంకర మైన దాడి సాగించారు. అంతకుముండే 
కాపలావాళ్ళు, సెనికులు తోకముడిచారు. లోపలవారు 

చాలామంది చనిపోయారు. (పీతిలత సంజ్ఞ చేసిన 

చోటుకు వచ్చి, ముట్లడిదార్లు ఆమె సూచనల మేరకు 
తిరుగుముఖం పట్టారు. వారు చాలాదూరం పోయాక 
(ప్రీతిలత పొటాషియం సైనేడ్ తీసుకుని, శతువులకు 

మరణించి. ది ఆమె దుస్తులలో 

భారత మహిళలకు చేసిన ఒక వెజ్జ ప్రి వి పత్రం, ఆ 

తర్వాత వచ్చిన పోలీసులకు, సెనకులకు దొరికింది. 

మాతృదేశ ఏము డక మహిళలు (బిటిష్ సాయాజ్య 
వాదానికి వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం సాగించా 
లని ఆమె విజ్ఞ ప్తి చేసింది. 

నాయకత్వాన 8 

చిక్కకుండా 

_ 1882 ఫి_బవరి 16 న గొయిరాలా (గామంలో 

సూర్య సేన్ అరెస్ట్రయాడు. * డబ్బుకి ఆశపడిన నేతా 

సేన్ అనే తుచ్చుడు సూర్య సేన్ ఆచూకీని తెలియ 

చేశాడు. ఉదయం 9 గంటలకు సూర్య "సేన్ వున్న 

ఇంటిని చుట్టుముట్టారు. కుమారి కల్పనౌదత్ (ఈమె 

విడుదలె న “తర్వాత, కమ్యూనిన్గుపార్టీలో చేరింది, 

కమ్యూనిసు పార్టీ నాయకుడు పి. సి. జోషీని వివాహ 
మాడింది. కల్పనా జోషి రిటగాంగ్ పీరులపె ఒక 
గ్రంథాన్ని కూడా రాసింది ) తదితరులు దగ్గరలో 

వున్న అడవిలోకి పారిపోయారు. దురదృష్షవశాత్తు 
సూర్య సేన్ ఆ అడవిలో చీకటిలో ఒక గూర్జా నని 
కునికి గుద్దుకొన్నాడు. అతడు సూర్య సేన్ని పట్టుకొని 

సహాయంకోనం ఆరచాడు, సూర్యే సెన్ తన తుపాకిని 

ఉపయోగించే. అవకాశం లేకుండా పోయింది, పోనీ 

సహాయం కోసం అరవడానికికూడా వీలు లేక పోయింది. 
వారిద్దరిపెన (టిటిష్ 'సెనికులు (పయోగించ్రిన లె ట్ల 

వెలుతురు పడింది, 

కొన్నిరోజుల తర్వాత సూర్య "సేన్ వున్న ఇంటిని 
పోలీసులు సర్వనాశనం చేశారు. ఆ ఇంటి యజమాను 
రాలు క్షిరోద(పద. విపవకారులంతా ఆమెను పిస్నీ 

భారత్ న్నా తం/త్యొ 

అని పిలిచేవారు. $4 ఏళ్ళ వృద్దాహ్యంలో కలక తాలో 
వసించుతూ ఉండేది. 

_ 1982 మే 18 న గొహిరా అనే (గ్రామాన్ని పోలీ 
సులు చుట్టుముట్టారు. సూర్య సెన్ తర్వాత తారకేశ్యర 

ద స్తిదార్ విప ప వోద్య మానికి నాయకత ౪౦ వహించాడు. 
మనోరంజన్ొదాస్, కుమారి కల్పనాదత్ లతో కలిసి, 
ఆ (గ్రామంలో ఒక ఇంట్లో అతను వుంటున్నాడు. 
సైన్యాలు చుట్టుముట్టి కాల్పులు సాగించాయి. మనో 
రంజన్దాస్ “చనిపోయాడు. ఇంటిలోపల నుంచి 
ఎదురు కౌొలుులు సాగించారు. పోలీసు కాల్పుల్లో 

ఇంటి :వజమాని పూర్ణ తాలూక్దార్ అనే వృద్ధుడు 
చనిపోయాడు. తమకోసం అమాయక వ్య కులు బిలి 
కావడం ఇష్టంలేక తారకేశ్వర ద సదార్, "కల్పనా 
దత్తో "సె నికులకు లొంగిపోయారు ఆయుధాగారం పె 
మూడో దాడి కేసు. 1088 జూన్ 15 న (పారంభ 
మైంది, సూర్య "సేన్. కల్పనాదత్. తారకేశ్వరద స్ప సి 
దార్గపై ఆగస్టు 14 న తీర్చు చెప్పబడింది. సూర్యో 
సేన్,  కారశకేశ ్యరొలకు మరణశిక్ష, కల్పనకు యావ 
బ్దీవ శిక్ష విధించబడింది. 1984 జనవరి 12 న చిట 
గాంగ్ జె లులో అర్థర్మాత్రి 12 గంటలకు నూర్య సేన్, 
తారకేశ్వ్యర్లను ఉరీతీశారు. కౌని ఉరితీసేముందు వారి 
ద్దరినీ జైలులో కొట్టి చంపివేశారనీ, వారి శవాలనే 
ఉరితీశారనీ కొన్ని వార్ర లు తర్వాత అందాయి. వారి 
శవాలను బంధువుల కీయలేదు. చిటగాంగ్ జై లులో 
అంత్యక్రియలు చేయనూ లేదు. “దిరినౌక్* అనే 
_కూయిజర్ నౌకపె శవాలను తీసుకువెళ్ళి. భారత 
దేశ సరిహద్దుకు కొన్ని వందలమెళ్ళ దూరంగా 
బంగాళాఖాతంలో పార వేశారు. 

చిటగాంగ్ విష్తవ వీరకిశోరగాథలు మరికొన్నిం 
టిని ఇక్కడ (ప్రస్తావించడం అసందర్భం కాదు. 
1988 జూన్లో రోహిణీ బారువా అనే 15 ఏళ్ళ 
బాలుడు అరెస్టయ్యాడు. 15 నెలల తర్వాత ఫరీద్ 
పూర్ జిల్లాలో దౌలతీ పూర్లో అతణ్ణి ఇంటరన్ 
చేశారు, 'జాతీయవాదులకు పరమ శతువూ, ఇంగ్లీషు 
వాళ్ళ తి తొత్తూ అయిన ఒక సోలీసు ఉద్యోగి నిరంతరం 
రోహిణిబారువాను అవమానించి రెచ్చగొడుతూ వుండే 
వాడు. వినుగుపుట్టి ఓర్చు నశించిన రోహిణి 1980 
సెంటర్ 15 నఆ పోలీసు ఆఫీసర్ని హతమార్చి, 
జం న నవ్వుతూ కి గలించుకున్నాడు. 



నం (గాము బరి[త 

1984 జనవరి 7 న. సూర్యసేన్ను ఇంకా ఉరి 
తీయక ముందు కష చౌదరి, నిత్యరంజన్ సేన్, 
హిమాంసు చ(క్రవ రి ర్, హ రేన్ భట్టాచార్య అనే నల్గురు 
యువకులు అపూర్యసాహసనం (ప్రదర్శించారు. సలాన్ 

మెదాన్లో (ికెట్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. 
యూరోపియన్ ఆటగాణ్ళు ఆడుతున్నారు. కొన్ని 
వందలమంది ఇంగీ గి మవాళ్ళు ఆట చూడటానికి 

వచ్చారు. పోలీసులు, సైనికులు గట్టి కౌపలా కాస్తు 

న్నారు. యూరోపియన్ల ను, యూరోపియన్ (డెస్లో 

వున్న వారినితప్ప, ఎవరినీ లోనికి రానీయడంలేదు. 
ఐనా కాపలాదార్హను ఎలాగో తప్పించుకొని, వీరు 

(పేక్ష్తకుల గాలరీవద్దకు వెళ్ళి, రివాల్వర్లు, బాంబులతో 

దాడి చేశారు. సై “నికులు హిమాంసు చకవ ర్రిని 

కాలి ఎ వేశారు. తక్కీ.నవారిని అరెస్టుచేసి కోరు విచారణ 

తతంగం నడిపి, 1984 జూన్ 5 న ఉరితీశారు. వీరు 
16 లేక 17 ఏళ్ళ వయస్సువాశ్ళే. 

సూర్య సెన్ ఇక మూడు రోజులకు చని పాలా 

డనగా అకజ్ఞి పట్టి యిచ్చిన నీచుడు నేత సేన్ 
విస్త వవాదులు హతమార్చారు. ఆ [దోహిని హ పళ 
చేసిన వారెవరో ఆచూకీ లేక, అనుమానింప బడిన 

వారెవరో కూడా తెలియక ఎవర్నీ పోలీసులు అరెను 

చేయలేకపోయాట. 

1980 చిటగాంగ్ తిరుగుబాటు భారత దేశాన్నిగాని, 

కనీసం బెంగాల్ నిగాని విము క్తి చేయలేకపోయిన మాట 

నిజమే. కాని చిటగాంగ్ జిల్లా విముక్తి, దేశంలో 

తదితర చోట్లకూడా, ఇతర “ పాంతాల విము క్రికి 

(పేరణ కలుగచేస్తుందని చిటగాంగ్ విస్త వవీరులు 
ఆశించారు. (బిటిష్ ప్రభుత్వానికి మనోనిబ్బరం సడలు 

తుందని నమ్మారు. 

ఐతే ఈ ఆశలు నెరవేరలేదు. ఇలాంటి తిరుగు 

బొట్లు రాకుండా (బిటిష్ పాలకులు చాలా జ్యాగత్త తలు 

వహీంచారు. ఐతే చిటగాంగ్ వప్తవవీరుల ఆత్మొబలి 

దానం జాతీయోద్యమ తుదిపోరాటానికి చేశ (పజల 

నుత్సాహాపరిచింది. చిటగాంగ్ తిరుగుబాటు తర్వాత 

బెంగాలు రాష్ట్రమంతటా విప ప్ర వజ్వాలలు లేచాయి. 

ఉదాహరణకు ఒక్కా మిడ్న పూర్ జిల్లానే తీసుకుందాం. 

ఈ బిల్లా పరిపాలనకు ఏ ఇంగ్లీ 'మవాజ్లీ సహించ 

టోమని ప వవాదులు శపథం “చేశారో వరుసగా 

ముగ్గురు బ్రిటిష్, ఉద్యోగుల్ని చంపి వేశారు. పాల 
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కులు (పతీకారంతో అనేకమంది దేశభ కులెన యువ 

కుల్ని చంపివేశారు. కాని జిల్లా పరిపాలనాధికారిగా 

ఒక్క తెల్ల వాణీ నియమించలేక పోయారు. 
చిటగోంగ్ ్ బనల తర్వాత నే గార్వారీ సెనికుల 

తిరుగుబాటు జరిగింది. షోలాపూర్ కార్మికుల వీరోచిత 

పోరొటం సొగింది. 

చిటగాంగ్.. విప్తవవాదుల ఈ పీరగాథను 

మాటల్లో చెపిఎనదంకా, ఆ పోరాటంలో పాల్గొన 
గణేశ్ ఘో 

భా కచేళ పబల శతృవులు సైతం, ఈ 

పోరాటం విలువను గు ర్రించక తప్పలేదు. ఆనాటి 

భారతదేశ విదేశాంగ మతి శామ్యూల్ హోర్ 
(టిటిష్ పార్త మెంట్లో ఇలా అన్నాడు: “1980 నాటి 

చిటగాంగ్ తిరుగుబాటు, భా రత దేశ జాతీయోద్యమానికి 

ఉత్సాహ వెల్లువను సమర్చించింది. 

చిటగాంగ్ విప్తవ పీరులందరి జీవితాలు అనేక 

ఉజ్వల సాహసఘట్టాలితో ముడివడి ఉన్నవే. అవన్నీ 
ఇక్కడ వరి 9 ంచడంసాధ్యంకాదు. కాని వీరి నాయకుడు 

సూర్యకుమార్ సేన్ గురించి కొంతైనా చెప్పాల్సి 
వృంది. 

చిటగాంగ్ బిల్లా నవపరాలో సూర్య కుమార్ సే సెన్ 

1898 అక్షోబరు 18 న జన్మించాడు. తం(డ్రి రాజమని 

సేన్. సూర్య సేన్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఉమతర 

హెస్కూ-ల్లో ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేశాడు. 

అందుకనే ఆయన్ని ఆప్యాయంగా “మాస్టర్ దా” 

అని పిల్చేవారు. 1918 లో విస్త వ పార్టీలో చేరాడు. 

అతని పెళ్ళిరోజున ఆయన రాజకీయ గురువు కూడా 

వచ్చాడు. ఆ రోజుల్లో విప్ప వవాదులు స్త్రీలతో ఎట్టి 

సంబంధం పెట్టుకోహడదనీ కఠోరనియమం వుండేది. 

అందుచే సూర్య సేన్ కూడా భార్యతో సంసారం 

చేయలేదు. 1828 లో ఆమె చనిపోయేవరకు, 

ఆమెతో ఎట్టి సంపర్క-ం౦ లేకుండా జీవించాడు. 1821 

సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. ఇండి 
యన్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ చిటగాంగ్ శాఖకు నాయకత్వం 

వహించాడు. డిసెంబరు 28న పహార్తలి రెల్వే ఆఫీ 

నులో జరిగిన రాజకీయ దోపిడిలో పాల్గొన్నాడు. 

అస్సాం, సిల్చార్, కరీంగంజ్, గౌహతి, (శివసాగర్ 

మొదలైన తేయాకు తోటకేం్యద్రాల్లో ఏప్తవ కేంద్రాలను 
నెలకొల్పాడు, దక్షి జేశ్వర బాంబు “కనులో కూడ 

సె 
శ 

a 



188 

సూర్య సేన్ ఒక ముద్దాయి. ఐతే పోలీసులకు చిక్క 
లేదు. ఓక కేసులో విచారణ తర్వాత విడుదలయ్యాడు, 
1924 లో అరెస్తు చేసీ నాలుగేబ్ళు డిజన్యూగా 
వుంచింది (పభుత్వం. 1982 జూన్ 18న పాటి 
యాలో. సావిత్రి చక్రవ రి ఇంటివద్ద వైనికులు చుట 
ముటినా తప్పించుకున్నాడు. 19.క్ లో చ్రిట్రగాంగో వచ్చి ఇండియన్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ (చిటగాంగ్ 
శాఖను స్థాపించాడు, ఆ తరా వక కథ మీరు పైన 
చదివే వున్నారు. 

సూర్య సేన్ గురించి అనేక కథలు చెప్పుకొనే 
వారు [పజలు. మానవాతీత శకుల్ని ఆపాదించేవారు 
ఆయనకి, “ఆ కథలన్నీ నిజం కౌవు. కాని వున చే యులు మన పట్టగల _పేమను ఇవి తెలియచేసు నాషాయి. అందుక నే వారు పోలీసులకు మనల్ని పట్ట వ్వడంలేదు.” అని అనే వాడు. కల్పనా దత్ 1080 
మేలో జైలు నుంచి బయటికి వచ్చింది. ఒక్ర చిల్లర 
సామగ్రి అమ్ముకొనే . వాడు ఆమెతో సూర్య సేన్ గురించి అన్న మాటలు చిరస్కరణీయాలు; “సూర్య 'సేన్ను ఉరితీసే రోజున సూర్యుడు ఉదయించనే 
లేదు.” ఏ కవీ అనలేని ఎంతటి సత్యవాక్కు.. అది. 

బెంగాల్లో వివ్రవవాదుల 

. ౪980 వృపిల్లో చిటగోంగ్ తిరుగుబాటు తరాశ్షిత బెంగాల్లో మరికొన్ని ఘటనలు (ప్రజల దృషినీ ఆక 
ర్లించౌయి. 1980 ఆగను 24 న వినయ్ బోస్ అనే విద్యార్థి మిట్ ఫోర్డ్ మెడికల్ కాలేజిలోని*లోమన్” అనే యూరోపియన్ను చరపి పారిపోయాడు. 1930 డిసేంటర్ 8న అతడు బాదల్, దినేష్ అనే మరో 
ఇద్దరీతో కలిసి కలకతా రైటర్స్ బిల్లింగ్ ((వభుత్వ 
కార్యాలయం) కు వెళ్ళాడు. వీరంతా యూరోపియన్ దుస్తుల్లో వున్నారు; జెళ్ళ ఇన న్పెక్టర్ కల్నల్ సీంప్సన్ గది ముందు నీరిబడి “చ్చేవునా (పారించుకో 
కల్నల్: నీ అరత్రమ గడియ వచ్చింది” అనీ అరి చారు అతన్ని చంపాక హోమ్ సెక్రటరీ గదికి. 
వెళ్ళారు.గందరగోళం చెలరేగింది. పోలీసులు నై నస్యమూ 
దిగాయి. వరండాలొ టీపాకి గ్వండ్రు అయిసోయే దాకా పోరాడారు. శకువులకు చిక్కి కూపేదని బాదల్ పొటా 
సీరం సెనేద్ నోటో వేసుకుని చనిపోయాడు వీనథ్ 

ఖారలత న్న్రూతోం/ఆ త్రి 

బోస్ దినేష్లు తమ రివాల్వర్ల చివరి తూట్రూలత్రో 
ఆతి హత్యకు _పయత్నించారు. గాయపడి చినయ్ 
బోస్ కొది రోజులో మరణించాడు. దినేష్ కోలుకు 
న్నాక కోరులో విహరించి మరణశిక్ష విధించి అతన్ని 
ఉరి తీసీంది ప్రభుత్యం. 

లాహోర్ కు[టకేసులు 
సైమన్ కమిషన్ బహిష్కార ఉద్యమ సంద 

ర్భంగా లాహోర్లో ఐ. పి. సాండర్స్ అనే పోలీసు 
ఆఫీసర్, లాలా లజపతిరాయ్త లపైన,చాతీపైన తీ(వంగా 
లాలీచార్జీ చేశాడు. ఆ దెబ్బలతో ఆరోగ్యం క్షీణించి 
కొన్నాళ్ళకు లజపతిరాయ్ మరణించాడు ఇది భారతీయ 
యువకుల్లో ఆగ్రహాన్ని రేశె శ్రించింది. వగ తీర్పు 
కోవాలనే పటుదలను 'రేశ తించింది. చిత్తరంజన్ దాసు 
సతీమణి జసంత దేవి ఇలా ఉపన్యసించిందీ. 

-వృద్దుడూ, దేశ (వజలకు (పియతముడూ బస 
లజపతిరాయ్ను ఒక్ర నూర్థ _బిటిష్ పోలీను ఆపీసర్ 
కొటి చంపొడంపేనారకం ఉడుకెత్తిపోతోంది. ఇది 
యువకుల, 80 కోట ప్రజల మగటిమిని (ప్రశ్నించే 
సవాల్. భారతీయ 'మహిళల తరపున నేనో _పశ్న 
వేస్తున్నాను. భారతీయ యువకులు బతికునా ష్షరొః 
చచ్చారా? భారతీయ యువతరంలో ముందుకు వచ్చి 
నా (ప్రశ్నకు జవావిచ్చేవారు లేరా?” 

ఉన్నారు.ఆ (ప్రశ్నకు జవాబిచ్చారు.వాశ్ళే భగత్ 
సింగూ, అకని సహచరులూ. అలజపతిరాయ్పె లాఠీ 
చార్జీకి ఆజ్ఞాపించిన స్కాట్ను చంపాలని సోర్రయించ 
చిడింది. లాలా లజపతిరాయ్ను లాఠీలతో మోదిన 
సాండర్స్స్ను 1928 డిసెంబరు 17న సెకిల్పె వెళ 
తుండగా పోలీసు గేటు వద చంపి వేశారు. రాజగురు 
మొదట రివాల్వర్ తో కౌల్చాడు. తర్వాత భగత్ సింగ్ 
పిస్టల్ తో సాండర్స్త లను ముక్కులు ముక్కలు 
చేశాడు. ఈ ఘటన జరిగిన ఐదురోజులో లాహోర్ 
పట్టణమంతా గోడలనిండా _ హిందూస్టోన్ సోషలిస్టు 
రిసబ్లి కన్ పార్టీ నోటీసులు అంటించబడ్డాయి . “నిరంకుశ 
ఉదో్యోగులారా। జాగ త్త1॥” అంటూ ఆ నోటీసుకు శీ రిక 
పెట్టారు. అందులో లాలా లజపతిరావు హత్యకు (ప్రతీ 
కౌర'మే సాండర్స్ హత్య అని స్పష్టం చేశారు. 
“భారత దేశాన్ని అవమానపర్చడం ద్వారా విదేశ 
(ప్రభుత్యం, ఆత్మగౌరవం గల వీరపు[తులకు ఒక 



నం (గాము బరి [ల 

సవాలు విసిరింది. అలాంటి అవమానాలను సహించ 

డానికి భారత జాతిలో చేవ చావలేదనీ, అది ఇంకా 

నిర్జీవం కాలేదనీ, (టిష్ (ప్రజలూ, భారతజాతీ ఈ 

జవాబువల్ల అర్థం చేసుకొంటారు. భారత (ప్రజల రక్త 

నాళాల్లో 'కొత్రర క్తం పారుతోంది. తమ బీవికాల్ని 
త్యాగం చే సేనా జాతి గౌరవాన్ని కాపాడటానికి 

యువ భారతదేశం సిద్దంగా వుంది. 

“(పభుత్వ నిరంకుశాధికొరీ, జాగ్రత్తా తాః” 

“ఇప్పటికే దోపిడీకి, వేధింపులకు గురై, రెచ్చి 

పోయిన (పజల భావాలను మరింత కెలకవద్దు. మీరు 

మమ్ముల్ని నిరాయుధులుగా చేయడానికి ఎన్ని చట్టాలు 

చేసినా, ఎన్ని (ప్రయత్నాలు చేసినా పిస్టళ్ళ, రివాల్వ ర్ల 

(ప్రవాహం మా దేశ యువకుల చేతుల్లోకి (పవహి 

స్తుంది. కొద్దిపాటి ఆయుధాలతో సాయుధ విప్ప వం 

జయ(పదం కౌదని తెలిసినప్పటికీ, మాటిమాటికీ ౩ పాల 

కులు మా జాతినిపెమే అవమానాలకు (ప్రతీకారం చేయ 

డానీకిఈ కొద్దిపాటి ఆయుధాలు చాలు. మా చర్యల్ని 

జాతీయనాయకు లనబడే వారు ఖండించి నిరసించవచ్చు. 

పరాయి (పభుత కం మా సంఘాన్ని నలిపి వేయడానికి 

తమ శ క్తి కొద్ది [సయత్నించవచ్చు... “పీడన, నిరం 

ధాలు, చుట్టూ చుట్టుముట్టినా విప్ప వ నినాదం మారు 

మోగకుండా మగ్గిపో సీయం. మా కంఠం చుట్టూ 

మృత్యువు ఉరి(తాడు బిగించుకుంటున్నా శపిప 
aa) 

వం వర్టిల్లు గాక” అంటూ అరుసాం, హర్షధ్వానాలు 

చేసాం. 

లిక మానవుణ్ణి చంపవలసి వచ్చినందుకు, మేను 

నిజంగా విచారపడుతున్నాం. 'మేము చంసవలసివచ్చిన 

ఆవ్యక్తి, క్రూరమైన అల్పబుద్ద్ధి గల అన్యాయమైన 

విదేశ అధికార పరిపాలనలో అక అంతర్భాగం. 

అతన్ని కూల్చివేయటం కన్నా మాకు వేరే (ప్రత్యా 

మాయం లేదు. భారత దేశంలోని (టిటిష్ అధికౌరానికి 

(పతినిధి హోదాలో మాత్రమే ఈ వ్యక్తి చంప 

బడ్డాడు. (బిటిష్ అధికారం (ప్రపంచంలొ 'కల్లా అత్యంత 

త్రూరమెనది. 

“మానవర రక్తం చిందించాల్సి వచ్చినందుకు మేము 

మళ్ళీ ఒకసారి మా విచారాన్ని తెలియచేస్తున్నాం. ఒక 

వల్ 

అహింసా శక సమా ప్రిని ఆరంభించాం. 

మానేపుక్ని మరో మానవుడు దోపిడీ చేయతాన్నంత 
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టినీ, తుదముట్టించే విప్లవ బలిపీఠంపె రక్తం ఒలికిం 

చడం తప్పనిసరి. 99 

విప వం వరిలుగాక। 
య ౧ 

బలరౌజ్ 

కమాండశక్ 

18.12.1928 

1929 ఏపిల్ 8 న దేశాన్ని కుదిపివేసిన మరో 

ఘటన జరిగింది. న్యూఢిల్లీలో కేంద అసెంబ్లీ సమా 

వేశం జరుగుతుండగా బాంబులు పేలాయి. గాలిలోకి 

పిసోళ్ళు కాల్చిన శబ్దాలు ఏనవచ్చాయి. పెద్ద చస్పుడ 

యింది. హాలంతా సోగ కమ్మింది. ఖొగ చెదిరిపోయాక 

భగత్ సింగ్, బటుకేశ ర దత్తులు ఎర్రటి కర 

సత్రాలు పంచుతూ కన్నించారు. 

పంజాబ్ హెచ్. ఎస్. ఆర్మీ 

“చెవిటివాళ్ళ చెముడు వదలించి బిగ్గరగా వినపడేం 

దుకే ఈ బాంబులు (ప్రయోగించాం” అని కఠపతంల్ 

వుంది, 

సర్దారు భగత్ సింగ్ కోర్టులో సుదిర్హ వాజూ్య లం 

ఇచ్చాడు. అందులో కొన్ని. భాగాలు ఇవీ" భగత్ సింగ్ 

ఇలా అన్నాడు: 

“మా (ప్రధాన ఆశయం అసంఖ్యాక (ప్రజల్ని 

హెచ్చరించటం. చెవిటివాళ్ళకు వినపడేలాగ చేయడం. 

ఈ బాంబులు ఎక్కువ నష్టం చేసేఏ కాకుండా ప్రత్యే 

కించి తయారు చేయబడ్డాయి. పై పెకి ప్రశాంతంగా వున్నా 

భారతీయుని తలలో తీవ అసంతృ ప్రి పి నాటుకుని ఊంది.. 

తుఫానులా అది బద్దలయ్యే సీ సితికి "వచ్చింది... .మేం 

అహింస, 

ఆదర్శవాదుల కల, దాని వె వైఫల్యాన్ని యువతరం. 

ఇప్పడు నిస్సండేహంగా గు “ర్రెంచింది. నూతన తత్వ 

ఉదయాన్ని గురించి ఇదివరలో నే మేము తెలియచేశాం. 

ఆ నూతిన తత్వం గురు గోవిందసింగ్, శివాజీ, 

ము సఫా కమల్ పాషా, రజాఖొన్, వాషింగ్లన్ , గారి 

చాల్డీ, లఫాయెట్టీ, లెనిన్ మొదలైన వారి 'ఆదర్శాలు 

(పేశేపించాయి.. (ప్రభుత్వమూ, , భారత నాయకులూ 

తమ కళ్ళూ, చెవులూ, మూసుకొని ఉండటంవల్ల వారి. 

దృషిని ఆకర్షి ంచడానికీ ఈ హెచ్చరికను "ఇంత 

ధ్వనితో జేయొల్సి వచ్చింది. 
or 
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“సభలో ఏ వ్యక్తి పట్రగాని, స్వల్పగాయాలు తగి 
లిన మరే వ్య కి పట్లగాని మాకు ఎట్టి ద్వేషమూ, 
ఎట్టి వైమనస్యమూ లేదు. పెగా మానవ జీవితం 
వర్థి ంచనలవి కానంతగా పవిత్రమైనదని మా భావన. 
ఒకరిని గాయపరచడం కన్నా మానవజీవితం కోసం 
బలి కాడానికి మేం సిద్దంగా వున్నాం. సామాజ్య 
వాదుల కిరాయి సైనికులకు మానవుల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా 
చంపడానికి తర్చీదు ఇసారు. అలాంటి కిరాయి సేనల 
మన స్టత్వం కౌొదు మా స్వభావం. మేము లొంగి 
పోయామం పే దానికి కారణం మా చర్యల పర్యవ 
సొన ఫలితాలను అనుభవించాలనే దృష్టితోనే, కొద్ది 
మంది ' వ్య కులను నాశనం చేయటం ద్వారా 
నా్యమాజ్యవాద దోపిడిగాళ్ళు వా సవాన్ని ఎన్నటికీ 
నాశనం చేయలేరని, వారిని 'మేము హెచ్చరించదలిచాం. 
ఒకరిద్దరు వ్య కుల్ని హత మార్చడం ద్వారా ఒక జాతి 
యావతూ అణచి వేయబడదు. బాసయిల్ దురం 
_ఫెంచి విప్ప వాన్ని ఆపలేక పోయింది. “ విస్తవకారుల్ని 
సెబీరియాకు పవానం పంపటంవల్ల రష్యన్ విష్ణ వం 
రద్దుకాలేదు. రక్తసి క్రమెన ఆదివారాలు, స్వాతం త్రా 
నీకై ఐరిష్ ప్రజలు సాగించిన పోరాట క్రమాన్ని ఆప 
లేకపోయాయి. భారతీయుల మనను ఎలలోమండుతున్న 
స్వాతంత్ర్య జా్యాలను ఈ దురాగత చర్యలు ఎలా 
ఆర్బి వేయగలవు? 

: విప్లవానికి (ప్రతికూలురై నవారు, విపసవమంపే 
అర్థం ఆయుధాలు, కోతులు, అలాంటి ఇతర సాధనాలు 
అని పొరపడుతున్నారు. కాని విప్లవం అనేది వీటికి 
మాత్రమే పరిమితమె లేదు. వీటిని సాధనాలుగా వారు 
ఉపయోగించుకొని వుంచే ఉపయోగించుకొని వుండ 
వచ్చు. కాని వాటి వెనుక విస్తవం యొక్క గట్టి 
బలమూ, తత్వమూ వున్నాయనే విషయం మరచిపో 
కూడదు. మార్పు కావాలనీ, ఆ మార్చును సాధించా 
లనీ కోరడమూ, (పసుత అర్థిక నిర్మాణంలో విష 
వాన్ని,, దేశ రాజకీయ (సభుత్వపు స్వరూప నిరా శ్రణాలు 
మారాలనీ (ప్రజలు తమ ఆశయంగా (ప్రకటించు 
కోడమూ, కోరడమూ లోనే ఆ బలం వుంది. 

కొందరు వ్య క్షేల్ని ర క్రపాతానికి సరిచేయడం అని 
కోదు. మానవుని మరో మానవుడు దోచుకొనే ఈ 
దోపిడీ రాజ్యాన్ని తుదముట్టించడం, మన దేశానికి 

ఖొరలల్ స్నారతోం (తో 

పూర్తిగా స్వయంనిర్తయాధికార హక్కును సాధించ 
టం. అదీ మా విసవమనే అభిప్రాయానికి తుది 
లక్ష్యం. స్వాతంత్ర్యం మానవుని జన్మ హక్కు... ఈ 
ఆశయం కోసం పాటుపడేటప్పుడు, ఈ ఆశయాన్ని 
సాధించే దీక్షలో ఎన్ని బాధలొచ్చినా, ఎంత త్యాగం 
చేయవలసి వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు అనుభవించవలసి 
వచ్చినా, మేము వాటిని ఆహ్వానిస్తాం. వ్స్తవం చిర 

స్థాయి అగుగాక 1” 

"కేంద అ సెంవ్లీ బాంబు ఘటనలో జయదేవ్ 
కపూర్ కూడా ముఖ్య పాత వహించాడు, _పేక్షకుల 
గ్యాలరీకి కావలసిన ప్యాస్లను సంపాదించేవాడు , 
భగత్ సింగ్, సుఖదేవ్, చం ద'శేఖర్ అజాద్ లు 
కాడా అపుడపుడూ కేంద అసెంబ్లీ (పేక్షకుల గాల 
గ్రీత్రో కూర్చుని వెళ్ళిపోతూ వుండేవారు. బాంబువేసి 
పారిపోవడం సులభసాధ్య'మేనని అజాద్ కూడా 
అన్నాడు. విజయకుమార్ సిన్హా మొదలై నవారు 
బాంబులు వేసినవారిం౨, ఒక కారులో తీసుకుపోవ 
డానికి బయట ఏర్పాటు చేశారు కూడా. ఐతే పారిపో ' 
కూడదనీ, పటుబడి శిక్ష అనుభవించితేనే విపవవాదుల 
పాల్లీకి బలం చేకూరుతుందని భగత్సింగ్” వాదించి 
వారీని ఆ (పయత్నం నుంచి విరమింప చేశాడట... 

భద్రతా సిబ్బంది పోలీసు సారెంటులు భగత్ 
సింగ్, దత్తులను అరెస్టు చేయడానికి తటపటా 
యించుతున్న సమయంలో, వారే స్వయంగా అరెస్టు 
చేసుకోమని చెప్పారు. 

భగత్ సింగ్, దత్లు అసెంవీ బాంబు కేసులో 
అరెస్టయ్యే నాటికి విష్లవవాదుల ఉద్యమంలో వచ్చిన 
మార్పులు గమనించాలి. 1928 కలకతా కౌంగ[గెస్లో 
సంవత్సరంలోగా డెమినియన్ సేటస్ (అధిని వేశ 
(పతిప త్తి ఇవ్వకపోతే సం పూర్ణ స్వాతం|త్రరం కోసం 
పోరాడుతామని తీర్మానించింది. దేశంలో అపుడు 
యువజనోద్య మం, బొంబాయిలో సమ్మె వెల్లువ 
దేశాన్ని ఉ(రూత లూగించుతున్నాయి. వివిధ రాష్టా9ల 
నుంచి. వచ్చిన విస్తవ సంఘాల, (ప్రతినిధులు 1928 
సెపెంబర్ 8,9 తేదీలలో ఢిలీలో సమావేశ 
మయ్యారు. హిందూస్టాన్ సోషలిస్లు ఫిపబ్లికన్ అసోసి 
యేషన్ని స్టాపించారు. ఈ పార్టీ ఆశయం భారత. 
దేశంలో సోషలిసు (సభుత్వాన్ని స్తాపించటం. దానికి 
ఒక కేంద కమిటీ వుంటుంది. దాని (కింద రాష్ట్ర 
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నింపబిడ్డ ఎపరినై నా (ప్రవాసం పంపడానికి, అతని 

ఆస్తిని 'స్వాధీనేసరుచుకో డానికి (ప్రభుత్వానికి ఈ బిల్లు 
వల్ల అధికొరం ఏర్పడుతుంది. మీరట్ భై దీలకో 
పె రించే విధంగా వెనుకటినుంచీ ఈ బిల్లు క ర్తింప 

వేయవచ్చని (పభుత్వం తెలియచేసింది. “భారత దేశ 

దొనిసబిల్లు” అని మోతిలాల్ నెహూ9 దాన్ని నిరసిం 

చాడు. (కైజానీకానికి ప్రమాదం కల్షించే బిల్లు అని 
అనా డు, 1929 ఏపిల్ 8వ తేదీ 'అర్జర్వాల్రీవరకూ 
ఈ వీము ప చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది ఈ బిల్లు గత 

కాలాన? వ ర్రపచేయబడదనే హామీ (ప్రభుత్వం నుంచి 
రానందున, " విఠల్భాయ్పటేల్ తస రూలింగ్ ఇవ్వ 
డానికి నిలబడ్డాడు. ఇంతతో భగలిసింగ్, దతీలు విసి 

రిస బాంబులతో హాలు దద్దరిల్లింది. 

ఈ కేసుతో భగత్ సింగ. బిటుకేశ్వర దత్తులకు 

యాపక్లీన శిక్ష విధింపబడింది. ఐతే ఈ కేసు విచా 

రించే సాటికి సొండదడ్పు హత్యకు భగత్ సింగ్ మొద 

3 గ వారని (ప్రభుత్వానికి తెలియలేదు. కేంద్ర అసెం 

నే స్లో అరెస్తయినప్పుడు భగత్ సింగ్. చేతిలోవున్న 

ఆటోమాటిక్ రి; వొల్వర్, సాండర్స్ హత్యకు ఉప 

యోగించన రివాల్వర్ బుశేనని గూఢచారుల విచారణ 

పల్ల 1 తేలింది. అలాగే సాండర్స్ హత్య అనంతరం 

గోడముద రాసిన రాతలు భగత్ సింగ్ వీ నని కూడా 

ఆడూకీ తెలిసింది, ఇదేకొక పీరి రహస్య కార్యకలా 

పాలు కూడా కొన్ని బయటపడ్డాయి. 

సాండర్స్ హత | భగత్ సింగ్ | కలక తా 

వెళ్ళాడు. జతీన్ దాస్5 అక్కడి సద్యాసాగర్ కాలేజి 

పద్యార్టులను సరిచయం చేశాడు. వారిక్ దొ 

ss టీ | సదరం పలసిండని కోరాడు. జతీన్ 

ఆ కొలేజిలో నాలుగో నంపత్సరం విద్యార్థి, 
అనే మారు సే రుతో జతి" "దాస్ సప సె కోర్య కలాపొ 

లలో సాల్ చేవారు. 

నళ న! శిటా సాయుధ తిరుగుబాట్లు లేవదీయాలని 

), 1929 బూన్ 

అసంతరోం 

న్ని: కూడా చేర్చారు 

1928 ఏ (పైర్ 1న BE ఒక ఇల్లు సోదా 

శేయబడీ. ది. అది భగవతీ చరణ్ పేర అద్దెకు తీసుకో 

అవి లేయారుజే సే 

లె 10న లాహోల్ 
బడింది. అక్కడ వాంబులు, 

స్తా వో! [గీ జోరికీంది, 1921 Mp 
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కుటకేను విచారణ (ప్రారంభమెంది. ఈ కేసులో 
(ప్రధాన వ్య కిగా సుఖదేవ్ని పేర్కొన్నారు. ఈ 
కేసులో ఇంకౌ ఈ |క్రిందివారిని చేర్చారు. కిశోరీలాల్, 
శివవర్మ గయా పసాద్, జయదేవ్ కపూర్, జతీన్ 
దాస్, భగత్సింగ్, కమలఠ్నాద్ తివారి, ఏ. కె. దతు. 
జితేంద్ర సన్యాల్, అయ్యారామ్ దేశరాజ్, (పేమ 
దత్, యస్, పాండే, మహావీర్సింగ్, అజయెకుమార్ 
ఘోష్, వీరుకాక విజయ్ కుమార్ సినా, చంద శేఖర్ ఆజాద్, భగవతీ చరణ్, యశొపాల్ చి. ౩. సుభా, 
రఘునాధ్ (రాజగురు మరికొందరు పరారీ అయినట్లు 
(ప్రభుత్వం (ప్రకటించింది. కొన్నాళ్ళకు చం[దశేఖర 
ఆజాద్, యళ్పాల్లు తప్ప తక్కిన వారంతా అరె 
స్రయారు. 

_ అరెస్టయిన వారిలో జయగోపాల్ (పభుత్వానికి 
లొంగిపోయాడు. ఆ తర్వాత హంసరాజ్ వో(హో 
లొంగిపోయాడు వీరు చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా 
వీహోర్, యు. పి, పంజాబ్లలో అనేకమంది నాయ 
కులు, ముఖ్య కౌర్యక_ర్హలు అరెస్టయ్యారు. నిర్బంధ 
విధానాన్ని, చిత్రహింసలనూ తట్టుకోలేక పైన చెప్పిన 
ఇదరేగాక మరికొందరు కూడా తమ రహస్యాలు చెప్పి 
వేశారు. ఫలితంగా యిద్దరు "సెంట్రల్ కమిటీనభ్యులూ 
మరో ఐదుమంది అ(పూవర్లుగా మారారు. 

జతీన్ దాన్ ఆత్మా హంతి 
జతీన్దాస్ 1929 జూన్ 14న అరెసయాడు. అప్పు 

టికే భగత్ సింగ్, దతు జూన్ 15 మీంచి నిరశష 
(నతం సాగిస్తున్నారు. లాహోర్ కుటకేసులో. విచా 
రించబిడుతున్న 19మంది ఈ నిరశన(వతంలో జూలె 
మధ్యభాగంలో చేరారు. జతీన్దాస్ కూడా ఆందుసో ఒకడు. జతీన్దాస్ ఒక్కడికే ఇదివరలో నిరశన 
(వ్రతం చేసిన అనుభివంవుంది. 1825లో డిబన్యూగా 
ఢాకాలో నిరశన (వ్రతం చేశాడు. హిందూస్థాన్ సోష 
లిస్టు రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ "సెంట్రల్ కమిటీ, అది 
వరలో ఒక తీర్మానం చేసింది. అప్పటికి లాహోర్ 
కట కేసు ముద్దాయిలు అరెస్టు కాలేదు. తాము ఆరె 
స్ట్రయితే అవకౌశం దొరికినప్పుడు రాజకీయ _అెదిలను 
గుర్తించి వారికి మానవత్వంతో కూడిన మంచి సౌక్ర 
ర్యాలు కల్పించాలని కోరుతూ నిరాహారదిక్ష చేయాలని 
తీర్యానించు కొన్నారు. ఆ (ప్రకారమే భగత్సింగ్ 

ఫొరల న్నారతోం [తో 

దతులు నిరాహార(వతం మొదలుపెటారు. అమాను 
షంగా, బలవంతాన వారిచే పాలు (శాగించడానికి జలు 
అధికారులు (ప్రయత్నించుతూ వున్నారు. జూ లెలో 
కోరులో జయదేవ్ కపూర్, లాహోర్ కేసులోని 
ముదాయిలందరూ నిరశన (వతం చేసారని తెలియ 
చేశాడు. (పభుత్వ న్యాయవాది ఒకరోజు గడువు ఇవ్వ 
వలసిందిగా కోరాడు. కానీ, కోరు అనుమతించలేదు. 
(పభుత్వ _వెఖరిని నిరసిస్తూ అసమ్మతి సభలు, (ప్రద 
ర్శసలు దేశమంతటా జరిగాయి. (బిటిష్ (పధాని 
రామే మాగ్గ నాల్డుకు విజ పులు వెళ్ళాయి, ఒకపక్క ఇ రాజకీయ పోరాటాలతో పాటు, మరో (పక్క న్యాయ 
శాస్త్ర పరమైన పోరాటాలు జరిగాయి. ఒక (పక్క 
నిర్బంధ విధానం, మరో (పక్క దానికి వ్యతిరేకంగా 
ఆందోళన సాగుతూ వచ్చాయి. ప(తికలుకూడా నిరశన 
(వతం చేసేవారి హక్కు దిలపర్చాయి. రాజకీయ 
ఖె దీలను _జెళ్ళులో బాగా చూడాలని, జెళలో జాతి 
వివక్షత ఉండరాదసీ ప(తికలు రాశాయి. నిరశన(వతం 
(ప్రారంభించిన మొదటి పది రోజులూ (పభుత్వం ఏమీ 
మాటాడలేదు. కౌని ఆరోజు నుంచి బలవంతంగా (దవా 
హారాన్ని ఖెదీలకు ఎక్కించడానికి (ప్రయత్నం జరి 
గింది. బలిష్తులెన పఠా న్లను వెంటబెట్టుకొని ఖెదీలను 
బలవంతంగా చాపమీద  పరుండబెటి ముక్కులో 
రబ్భరుగొట్టం ద్వారా పాలు పోసేవారు. ఐతే అెదీలు 
దాన్ని (పతిఘటించేవారు. జతీన్దాస్ కౌలేజీరోజుల్లో 
మంచి (క్రీడాకారుడు. అయన సులభంగా పఠానులకు 
లొంగలేదు. అయినా పళుబలంతో (కింద పడేశా 
రాయన్ని. బలవంతంగా ఎక్కించే పాలు జీ రకోళానికి 
చేరకుండా వారు అనేక పదతులు అవలంటీ౦చేవారు. 
కిళోరీ ఉడుకు నీళ్ళతో కారం మింగేవాడు. దానితో 
గొంతువాచి పోయేది. పాలు బలవంతంగా ఎక్కిస్తే 
విపరీతంగా దగ్గు వచ్చేది. దగ్గుతెరతో ఊపిరాడక చని 
పోతాడని ట్యూబ్ తీసివేసేవారు. అజయ్ కుమార్ 
"ఘోష్ బలవంతాన పాలు ఎక్కి౦చాక ఈగల్ని మింగి 
పాలు కక్కి వేసేవాడు. ఈ విషయాలు తెలుసుకొన ఎ 
జలు అధికారులు నిఘా వేశారు. 

ఎలా గొనా పాలు తాగించాలని కుండలో నీరు పార బోసి, వాటిలో పాలు వుంచారు. జెలి అధికారులు. అజయ్కుమార్ ఘోష్ తన అనేభవాలను ఇలా 
న ర్థించాడు. 



నం (గౌమ వర ఈ 

“మాకీ సంగతి తెలియదు. దాహం వేసినపుడు 

మంచినీళ్ళ కోసం కుండ దగ్గరకు వెళ్ళాను. మంచి 

నీళ్ళకు బదులుగా అందులో పాలువున్నాయి. పాలు 

తాగితే నిరశన(వ్రతం భగ్నమవుతుంది. ఒకరోజు 
గడిచింది. విపరీతమైన దాహం. నాలుక పిడచగట్లుకు 

పోతూంది. మంచినీళ్ళు పోశారేమో అనే ఆశతో 

అలాగే పడుతూలేస్తూ కుండ దగ్గరికి పోయి మూకుడు 

తీసిచూ స్తే పాలుక్రనపడేవి. తలా ఎన్నోసార్లు జరి 

గింది, పిచ్చి ఎ త్రినట్టుండేది ఈ పద్దతిని కని పెట్టిన 
వాడు నా కళ్ళముందు కనపడి తే 'అతన్ని చంపివేసి 

వుం డే వాణ్డి. నేను చేసే (ప్రతిపనిని గార్డు చూస్తూనే 
ఉన్నాడు ఇంకా కొంత సేపు వుంటే, “నేను లోంగి 
పోతానేసో? గొంతు తడి ఆరిపోయింది, నాలుక 

ఉబ్బరించింది. గార్డును మంచినీళ్ళు తెమ్మన్నాను. 

పర్మిషన్ లేదన్నాడు. వెరి ఆవేశం ముంచుకొచ్చింది. 

కు౦డపట్టుకుని తలుప్ప కేసికొట్లాను, అడి ముక్కలు 

ముక్కలై ంది. పాలు చింది పోయాయి. నాకు పిచ్చె త్తి 

సోయిందేమోనని అతడు భయపడ్డాడు. నిజమే. కొంత. 

వరకు అది వాస్తవమే.” 

జైలు అధికౌరుల ఈః దుశ్చర్యలను ఎప్పటికప్పడు 

దేశమంతా నిరసించుతూ వ చి ౦ది. జూన్ 80న 

“భగత్ సింగ్ సంఘీభావ దినం” గా దేశమంతటా 
సభలు జరిగాయి. ఆ రోజున లాహోర్ కు(టకేసు 

ఖై దీలు ఆహారం ముట్టుకోలేదు. జూలె 5న నిరాహార 

(వ్రతులకు సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తూ జవహర్ లాల్ 

నెహ్రూ ఒక (పకటన చేశాడు. జూలై 18న జయ 

దేవ్ కపూర్ కోర్టులో ఒక (ప్రకటన చేస్తూ భగత్ 

సింగ్, దత్తుల నిరాహార దీక్ష ఐదో వారం పవేశించిం 

దనీ, లాహోర్ కుట్ర కేసులోని ఖెదీలైన తాము 

కూడా నిరశన (వ్రతంలో చేరుతున్నామనీ తెలియ 

చేశాడు. కాం_గైస్, సవజవాన్ భారత్ సభ, 14వ తేదీ 

నుండి అసమ్మతి సభలు (ప్రారంభించాయి. విస్తవ 

వాదుల బహింరంగ వేదికగా, నవజవాన్ భారత్ సభ, 

ఆరోజుల్లోపని చేస్తోంది. ఊరేగింపులు, సభలు కొన 

సాగుతున్నాయి, జూలై 19న ఊరేగింపుపె పోలీసులు 

లాఠీఛార్జి చేశారు. నవజవాన్ భారత్ సభ కార్య క్ర ర్త 

లను స్పోహతశే ప్పేలా కొట్టారు. 144వ "సెక కన్ ప్రయో 

గించదిడింది. [బిటిష్ లేబర్ (ప్రభుత్వానికి "వజ ప్తలు, 

హెచ్చరికలు చేయబడ్డాయి. కోర్టులలో న్యాయశాస్త్ర 

తోలి 

సంబంధమైన వాద (పతివాదాలు. చెలరేగుతునా షయం 

మితవాద పత్రికలు సైతం నిరాహార (వ్రతులను సమ 
ర్రించాయి. అనారోగ్యంగా వున్నవారికి మంచి ఆహారం 

ఇస్తామని (ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటలకు, గణేశ్ 

శంకర్ విద్యార్థి సంపాద కత్వాన నడుస్తున్న “హిందీ 

(పతాప్ ” పత్రిక అపహాస్యం చేసింది. (ప్రపంచ 

మంతటా రాజకీయ ఖ్ దీలకు ప్రత్యేక సౌకర్యంవున్న 

దనీ, ఐరిష్ స్వాతంత్ర్య యోధులకు కూడా [బిటన్ 

మంచి సౌకర్యాలు సమకూర్చుతున్నదనీ, ఆ పత్రిక 

రాసింది. ఇతర స్మత్రికలు కూడా ఇలాగే రాశాయి. 

జూలె 27న జెళ్ళ ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్. 

యన్. డీ, పూరి (ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదిక పంపాడు. 

అందులో జతీన్దాస్ కృత్రిమంగా (బలవంతంగా 

అనేపదాన్ని అతడు వాడలేదు) ఆహారాన్ని ఎక్కించ 

డాన్ని నిరోధిస్తున్నాడనీ 26న స్పృహతప్పి పోయా 
డనీ, 102 డిగీల జ్వరం వసున్నదనీ, ఊపిరి తిత్తు 

లలో చెమ్మ చేరిందనీ. నోటిద్వారా ఆహారంగానీ, 

మందులుగానీ తీసుకోవడంలేదనీ, కృత్రిమంగా అంటే 

(బలవంతంగా) ఆహారం ఇవ్వటం అపాయకరమనీ. 

ఆయన్ని _పమాదకర మైన జబ్బు పడ్డ వ్యక్సిగా 

(పకటించాలనీ తెలియ చేశాడు. 

జి తేం్యద్రనాథ్ సన్యాల్ కోర్లులో జెలు అధికారులు 

ఎలా పాశవికంగా ముక్కులలోను. నోటిలోను గొట్టాల 
ద్వారా బలవంతంగా ఆహారం ఎక్కించి చిత్రహింసలు 

పెడుతున్నారో తెలియచేశాడు. జతీన్ దాస్ మృత్యు 

శయ్య పై వున్నాడని హెచ్చరించాడు. 

అజయ్ ఘోష్ కోరులో (ప్రవేశించుతూ. జతీన్ 

దాస్కు న్యుమోనియా వచ్చిందనీ 108 డి(గిల జ్వరం 

వుందనీ పత్రికా ఏలేకరులకు తెలియ జేశాడు. 

అల్లాబాద్ లో జరిగిన ఎ.ఐసి,సి. సమావేశంలో 

డాక్టర్ "అన్సారీ, డాక్టర్ బి.సి . రొయ్లు బలవంతంగా 

ఖై రీలకు ఆహారం ఎక్కించే పద్ధతిని తీవ్రంగా ఖండిం 

చారు. దేశంలో (పతి డాక్టరూ. ఈ పద్ధతి ఉపసంహ 

రింపబడేలా చూడాలని వారు కోరారు. 

జతీన్దాస్ సోదరుడు కిరణ్ చం(దదాస్ కూడా 

స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడే ఆయన జై లులో తన 

అన్నను “ఏంటో” అనే సోడా నీళ్ళని తాగడానికి 

ఓపి)ంచాడు. అందులో ఆ హారపదార్జాలేవీ లేవని తన 

అన్నను ఒప్పించాడు, డిప్యూటీ ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ 
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కూడా దీనికి ప్రోత్సహించాడు. రాత్రింబవళ్ళు తన 
సోదరునికి సేవచేయడానికి అనుమతించారు. “విందో” 
తాగడం వల్ల జతీన్కు కొంత స్వస్థత చేకూరింది. 
అప్పటి రోజుల్లో తెలియలేదుగాని, ఆతర్వాత ఇన 
స్పెక్షర్ జనరల్ కార్యాలయం రహస్య చారిత్రక 
ప(తాలవల ఒక విషయం బె టపడింది. ఒక బాను గ్లూకోప్ను, అరజౌన్సు (బ్రొందీని వింటోలో కళిప ఇచ్చేవారు. ఆగస్టు 1 రహన్య రిపోర్టులో ఈ 
విషయం అంగీకరించ బడింది. జతీన్ దాస్, శివవర్మ 
లకు కృతిమ పద్ధతు లద్వారా ఆహారం ఎక్కంచడానికి 
పనికిరాదని ఆ రిపోర్టులో వుంది. 

అయినప్పటికీ జతిన్ పరిస్థితి మెరుగు కాలేదు. 
ఆగసు 5 నాటికి పగిసితి విషమించింది. చాలా బల హీన పడ్డాడు. అవయవాలు స్పర్శజ్ఞానం కోల్పో 
సాగాయి. నీళ్ళు మాత్రమే తాగ గల్లుతున్నాడు. 

భగత్ సింగ్, జతీన్ ఆరోగ్యాన్ని గురించి చాలా 
ఆదుర్దా పడ్డాడు, మొదట నిరాహార (వతం అవలంబిం 
చిన తానే ఆత్మాహుతి ఐతే బాగుంటుందని భగఠ్ 
సింగు భావన. అందుకే జెలు అధికారులనుంచి సంప 
దింపులనే మిషతో జతీం(ద్రనాథ్ను చూడడానికి పరి 
మిషన్ తీసుకొని వచ్చాడు. పోషక పదారాలు లేని 

oD మందులు లాంటివి తీసుకోవాలని అతణి కోరాడు. 
అ దేజల్ని మోసప్పచ్చే ఉ దేశంతో (సభుత్వం ఆగస్సు 

యు 16 న జైలు పరిస్థితులను విచారించేందుకు ఒక కమిటీని 
ఎర్పురచింది. అందులో అనధికారులే ఎక్కువమంది - వున్నారు. చౌదరీ జఫరుల్లాథాన్, మహ్మద్ హయ్యత్ 
ఖాన్, ఖురేష్ అలీ, అఫల్హాక్, మోహన్లాల్, 
హరబక్ సింగ్, మొహిందర్ సింగ్ దౌలక్రాష్ 
మాత్వాలు యిందులో వున్నారు. వీరంతా జతీన్ను 
కలుసుకొని, ఆయన కోర్కెలను సానుభూతితో విచా 
రిసామని హోమీ యిచ్చి నిరశన దీక్ష విరమించవల సిందిగా కోరారు. తన కోర్కెలను అంగీక రి సేతస్ప చక్ష విరమించేదిలేదని జతీనొదాను జవాబిచ్చాడు. 
డా॥ గోపీచంద్ భార్గవ, పురుషో త్రమదాస్ టాండన్ 
మొదలైన జొతీయ నాయకుల (ప్రయత్నాలు కూడా 
విఫలమయ్యాయి. డా॥ గోపీచంద్ భార్గవ “మందులు, 
నీళ్ళు ఎందుకు తీసుకోవ అనడిగాడు. 

“నేను చనిపోవాలని వుంది" అని 
జవాబు. 

జతీన్ దాసు 

బడారు. 
ట్. 

భఖొరొల్ సాంతం (తో 

“ఏందుకు ఇ” 

“నా దేశం కోసం, 
పెంచడానికి.” 

ఆగసు 21 న భగత్సింగు దతులు, గోపీచంద్ 
భార్గవ, పురుషో తమదాస్ టాండన హోపాటు వచా ఎరు 
గతంలో తన సలహా అంగీకరింపనటుగానే ఈసారి 
కూడా అంగీకరించవలసిందిగా భగత్ సింగు కోరాడు. 
“అప్పుడు నీ మాట విన్నాను. కాని మళ్ళీ ఎందు 
కొచ్చావు? నీ మాట వినను. నీవు నా హృదయాన్ని 
(బ్రద్దలు చేశావు. నీవు వచ్చి వుండవలసిందికాదు” 
అన్నాడు జతిన్, తమ కోర్కెపెనే వారు వచ్చారని 
భార్గవ, టాండన్లు నచ్చచెప్పారు. ఐసు (మంచుగడ్డ), 
మంచినీళ్లు మాతం తీసుకొంటానని అన్నాడు. భగత్ 
సింగు. పాలు కూడా తీసుకోమని సలహో యిచ్చాడు. 
ఇలా ఎందుకు కోరాడని చాలామంది ఆశ్చర్య 
పోయారు. కాని నిరాహార వతం మొదట (ప్రారంభిం 
చిన తానే ఆ దీక్షకో మరణింవాలిగాని, జతీన్ కాకూడ 
దని ఆయన వాంఛ. జతీన్ ఒప్పుకోలేదు. డా॥ భార్గవ 
మందు యిస్తే తీసుకొంటానని అన్నాడు. 

జైలు విచారణ కమిటీ లాహోరు కేసులోని 
ముద్దాయిలందరినీ జైల్లో చూసింది. వారి కోర్కెలను 
సానుభూతితో పరిష్కరించుకామని చెప్పింది. భగత్ 
సింగు తదితరులు ఇది నమ్మి నిరశన (వతం మానే 
శారు. “కమిటీ మమ్మల్ని జైలులో కలిసింది. మా 
కోర్కెలో చాలా భాగం అంగీకరింపబడతాయని హోమీ 
యిచ్చింది. దాని ఆధారంగా మేము నిరాహార [వతం 
విరమించడానికి నిర యించుకొన్నాము” అని అజయ్ కుమార్ ఘోష్, _ భ్రగత్సింగుని గూర్చిన వ్యాసంలో 
రాశాడు. 

రాత పూర్వకమైన హోమీ లేనిదే వాగ్దానాలు నమ 
రాదని జతీన్ దీక్ష విరమించలేదు. జతీన్ను బేషరతుగా 
విడుదల చేసామన్న విచారణ కమిటీ వాగ్దానం అమలు 
పర్బ్చలేదు. భగత్సింగు మొదలె నవారు మోసగించ 

జతీన్ను జామీన్పై విడుదల చేసా 
మన్నారు. కౌని ఆయన అందుకు అంగీకరించలేదు. 

సెపెంబరు 9 న ప(తికలు జతీన్కు నిదపటలే 
దనీ, జ్వరం బాగా వున్నదనీ రాశాయి. శివవర్మ 
పరిసితి కూడా హఠాతుగా ఆందోళనకరంగా వుందనీ, 
నెత్తురు కక్క్కుకున్నాడనీ వార్తలు వచ్చాయి. విజయ 

రాజకీయ ఖెదీల హోదాను 
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విలపించారు. పూలు, పూలమాలలు లెక్కలేవు. 
కొందరు నాణాలు విసిరారు. ఢిల్లీ గేటువద్ద మీటింగు 
జరిగింది, కాకర్ మహ్మద్ ఆలం అధ్యక్షతన నభ 
జరిగింది, తాము జతీన (ప్రాణాన్ని కాపాడలేక 
పోయాం కౌబిట్టి కేంద్ర శాసనసభకు రాజీనామా 
యిస్తున్నామని డాక్ ర్ ఆలం, డాకర్ గోపీచంద్ 
భార్గవా (ప్రకటించారు. | 

శేసీటిసందును ను శం శాసనసభలో ని భారతీయులంతా 

యాష్కరిందాద. జతీన్ (పాణం కొపాడలేకపోయిన 

క్వ చర్యను అభిశంసించుతూ ఏ 

ర ఆజాద్, భగవతీ 
చరణొ్లు రహస్యంగా జతీన్ శ వాన్ని త్రిష కు వెళ్ళు 

తసి న. కెలులో నే కయ్ tho చేశారు భగత్ సింగ్కు 

మాతృమూ ర్తి లాంటి దైన దుర్గారారీ, దత్తు చెల్లెలు 

కూడా కీరణ్ త తో పాటు (పయాణం చేశారు. 
పొడుగునా [పత్రీ సేషన్ లో తము (స్రయత దు 

సన్ అంతిమ దర్శనానికి (ప్రజలు తండోప 

వచ్చారు. కలక రాలో ఒకచోట లక్షన్నర 

(ప్రజలు గుమిగూడారు. ఆరుగంటల ఊరేగింపు 

న్ కలన వాటికకు చేరింది. అప అప్పటి అద 
కుంది రోజలు | చేరారు వాల టీ బీర్ల వా ని సర్పి | 

నా! 

ఇతీన్ మరణానంతరం కూడా (ఫిధుత్యం రాజకీయ 

ఖైదీల కోర్కెలు నిర్వారించినందున ఒకటి రెండు 

స్తారు 'హెచ్చురించి ల భగత్సింగ్ అతని మయలూ 
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కోర్కెలు సరిష్కరింపబడటంతో భగత్సింగ్ మొద 
లెన వారు నిరాహార వతం మానివేశారు. 

జతీన్ నిరాహార్యవత సందర్భంగా మరపురాని 

మరో సంఘటన ఇక్కడ జ ప్తేకి తెచ్చుకోవాలి. 

గదర్ పార్టీ సంస్థాపకు బాబా సోహన్ సింగ్ 
భాక్నాకు 1015 [6 wey (మొదటి) కుట 

కేసులో శిక్ష విధింపబడింది. జతీన్ నిరాహార (వతం 
చేస్తున్న సమయంలో ఆయన కూడా లాహోర్ జైల్లోనే 
వున్నాడు.4ఆయన అప్పటికే అండమాన్ దీవుల్లోను, 
భారత దేశ _జెళ్ళలోను 14 ఎళ్ళ జె జెలుజీవితం గడిపాడు. 
వృద్దుడు “ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఐనా ఆయన కూడా 
నిరాహార వ్రతం (పారంభించాడు. ఆయన నిరాహార 
(వతం మానకపోతే, ఆయనకు రెమిషన్ రదు చేయ 
బిడుతుందసీ. అందువల్ల మరి కొంతకాలం జే లులళో 
వుండాల్సివస్తుందనీ జైలు సూసర్నెంట్ "తెలియ 
జేశాడు. భగత్సింగ్ ఆ ఆయన చేత నిరశన దీక్ష విర 
మింపచేయాలని (పయత్నించి విఫలుడయ్యాాడు. ఈ 

విషయం తన సహాచరులప చెపే బ్రటప్పుడు భగత్ సింగ్ 
కళ్ళవెంట నీళ్ళుకారాయి. నిరాహార[వతంలో పాల్గొన్న 
ఫలితంగా బాబాకు రెమిషర్ తగ్గిపోయింది ఆ కొర 

ణంగా మరో సంవత రం ఆయన జైలులో వుండాల్సి 
వచ్చింది. వృద్ధుడెనా బావా ఎంతటి పట్టుదలగల మనిషి. 

జతీన్దాసుకు నివాళులు 

కేంద అసెం శ్రీలో జతీన్ దాసుకు నివాళు లర్చిం 
చుతూ యం. ఆర్. జయకర్ , జతీన్ శరీరంలోని 
(పతి అంగుళమూ, ఎలా జీవం కోల్పోయిందో వరిం 
చాడు. అ 

తన విద్యార్థులకు ఒక నాటకం గురించి తర్ఫీదు 
యిస్తుండగా, రోపీం: _దనాధ్ టాగూర్కి జతీన్ నిర్యాణ 
వార్త చేరింది. అవాక్కయి పోయాడు.ఆ రోజు ర్యాతే. 
జతీన్ పె ఒక పాట రాశాడు. ఆ పాట తర్వాత 
విప్తవవాదు లందరికీ ఉ తేజం కలుగచేసింది. | 

సరోజినీ నాయుడు ఇలా అన్నారు. “ఒక సిద్దాంతం 

(పైన్స్పుల్) కోసం జతీన్ దాసు తన జీవితాన్ని అరిం 

చాడు. ఒక సిదాంతం_ జీవిత వా సవాలలో అత్యంత 

సౌందర్యమెన వాటిలో ఒకటి కాబట్టి జతీన్ 
త్యాగాన్ని వన్నడూ మరచిపోలేము.” 

భారత న్వాతం(త్యా 

పండిట్ జవహర్లాల్ నెహూ౮) దీర్చ మైన (పక 

టన చేస్తూ ఇలా అన్నాడు. “జతీన్ “జేయగలిగిన 

దంతా చేశాడు. దీర్గ కౌలం, భయంకరమైన బాధ అనుభ 

వించాక, (బిటిష్ సా(మాజ్యం యుద్దం (పకటించలేని 
ప్రాంతంలోకి జతీన్ నిష్క్రమించాడు. ఆయన తన 

కర్తవ్యాన్ని బాగా నెరవేర్చాడు. మరి మనమో $ొ 

నిరాహారదీక్షలో వున్న జతీన్దాన్, భగత్సింగ్ల 

గురించి జవహార్ లాల్ నెహూం తన ఆత్మకథలో 

పేర్కొంటూ, “జతీన్దాస్ మరణం దేశమంతటా 

అలజడి కల్గించింది” అన్నాడు. 

జతీన్దాన్ భౌతికకాయాన్ని తీసుకువెచతున్న 

రైలు కాన్ఫూర్ చేరినపుడు జవహర్ లాల్ నెహ్ఫూ, 

పురుషో _తమదాస్ టాండన్, బాలకృష్ణ శర్మలు 

మొట్టమొదట జతీన్ భౌతికకాయం వుంచిన రైలు 

పెళ్తైలోకి (ప్రవేశించారు. నెహూ) కోర్కెపె ₹ శవ 

పేటీక తెరిచారు. కన్నీళ్ళతో వీరంతా జతీన్కు 

పాదాభివందనం చేశారు. 

దేశం యావత్తూ సిద్ధాంతాలతో నిమి త్రం లేకుండా 

జతీన్దాస్కు నివాళులు అర్పించింది. కానీ గాంధీయో? 

నిరాహార సమయంలో ఖెదిల పరిస్థితి విషమించినపుడు 

కూడా ఆయన ఒక్కమాట మాటాడలేదు. జతిన్ 
భౌతికకాయాన్ని తీసుకువెళుతున్న రైలు ఆ(గా చేరు 

కొన్నపుడు గాంధీ ఆ(గాలోనే ఉన్నాడు. కాని ఆయన 
జతీన్ కాయాన్ని చూడటానికి రాలేదు. జతీన్ చని 
పోయిన నెలరోజులకి గాంధీ ఒక (పకటన ఇలా. 

చేశాడు , 

“నేను. నా అభి పాయాన్ని వెల్లడించటం వల్ల 

సాహ సవంతుడై న జతీన్ చేసిన ఆమరణ నిరాహార 

దీక్షకు లాభంకన్నా నష్టమే వొటిల్లుతుందని భావిం 

చాను....నేను పూ ర్తిగా "మౌనం వహించుతున్నాను. 

దేశాన్ని ఎదురొొ-నే (వముఖ సమస్యలు చాలా 
ఉన్నాయి, నాకు వాటిపట్ల బలీయమైన, నిర్తీ తమైన అభీ 

(పాయాలున్నా, నేను పూర్తి రిగా మౌనం వహించు 

తాను. ..- విప్ప వవాదుల తాత్విక చింతన గురించి నా 

అభి[ప్రాయొలు చాలాసార్లు చెప్పాను. వాటిని ఏవరించ 

డంగాని, ఇంకొ వి స్తృత పరచి చెప్పడంగాని అనవ 

సరం, ఐనా నా మౌనం జతీన్ చేసిన నేరం లేక 

' నిర్లోషిత్వంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నేరం 

నిరొరిం పబడలేదు గనుక. అండర్ (టియల్ (కోర్డు 
ఇ | చు 



ఫ్రా 

నంగాను బోలి [తో 

నిర్లోషిగా భాసంచొలి. 

గురించి ము 

కౌదని సమ gam నారు కొందరు 

ఈ వ్యాఖ్య ఆనొటి మస్మధనాధ్ గుప్తా. లాంటి 

విష్తవవాదు లకు గుహం తెప్పించింది, క? లో 

గుప్తా విడుదల కొగ స షయం స్పష్టం చేశాడు, 

భగత్సింగ్ మొకలతే జతీనొదా'సీ బాంబులు 

చేయడం షర్సాకన ౦ 

పూసగ సకం అని గాందీ 
హని ఫ్రీ పాటని, 

ఎడ మూస లోను, 

, లేసి చని 

జతీన్ 

కనే ఆమరణ నిర శనద్రతిం 

మరో సందర్భంలో అన్నాము. 

ఇంకొ అనేకమంది పన పకొరులు ఈ 

ఇతర | bs నోట్ల? hl గొను ఆమ ఇ 95 రశ న్నానరి = 

పిచ్చందె, we cu న!
 

టగా an గారిది సి జతే వ 

రణను ఆపిన ఎది, 
నెను" అంటూ ముత 
టించింది. కట కే: హ్ ముద్దాయి 

[ 2 

కోరులో హోజలు | కపల్ కళే. 

మరణ కక్ష వదనే 2 జీ 

కన్నా ఘోర? 

| శీక్షను తగ్గి. గాలని 

లేదు. నాగరిక పటు 

కూడా ఇలాంటి అ వాదారణ 
నేనును వకటింగి సంత తలము, 
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దీనిలో (ప్రభుత్య ఉద్దేశ మేమిటి? ముద్దాయిలు తమ 

వొజూ శ్రలాల ద్వారా కోర్తులో విసవ (ప్రచారం చేయ 
కుండా చేయటం. సాండద్సు ప హత్య కేసులో (ప్రత్యక్ష 

సాక్షిగా వున్న ఫార్నే, భగత్ సింగ్ను గుర్తుపట్టలేక 

పోయాడు. (ప్రభుత్య సాక్షులు చాలామంది, "ప్రభుత్వా 
నికీ ఎదురుతిరిగి పోయారు. అ(పూపర్లు ఇద్దరు తమ 
వాజ్యూలాలను ఉససం హరించుకునా ఎరు. శేను తను ఎ 
మనేటట్లు పంది. అదీగాక ఖెదీలకు స సంకెళ్ళు వేస్తుంటే 

వారు సరోదిం చేవారు. ఫోలీసులు జడి సమక్షంలోనే 

ఖై సీలను చిశకబాదేవారు. కాళ్ళతో 4 తనే వారు. 

ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళా జరగకుండా చూడాలనీ 

ఖైదీలు పటుసట్రారు. (టీబ్యునల్లో వున్న ఒకే ఒక 

భారతీయ జడ్జి జసిస్ ఆగ “హెదర్ ఈ ఘటసలకు 

తాసు దాధ్యుల్తే కాదన్నాడు "తర్వాత ఆయన్ని (ప్రభు 

క్యు లే తేటిండా తీసిపార చేసింది. 

ఇక జిడ్డిమె ఎలాప్పంటుండో వేరే ఇప్పనక్కర 

బేదు. ఐమ "ల పొటు విచారణ తతంగం నడిచింది, 

1830 అకోదిరు 7 స భగత్సింగ్, రాజగురు. సుఖ్ 

డేషులకు మరణశిక్ష ఏిఛించబడింది. విజయకుమార్ 

సిన్హా. శివనర్మ, "శోకిలాల్,  జయదేవ్5కపూర్, 

మహావీర్ సింగ్, డాకరు గం కా ప్రసాద్ నిగం, కమల 

నాజ్తివారీలకు యాపటీవ ద్వీపొంత ర వాసశిక్ష విధింప 

బడింది. కుందన్లాల్ ము ఏడేళ్ళు. _పీమదత్తుకు 

ఐదేళ్ళ శిక్ష బి.కె. దత్తు, అజయ మోమ్ నీరీింపదడీందీ. 

పిడుడలయ్యారు. ఆ తర్వాత అజయ్ ఘోష్ (ప్రముఖ 
కమ్య్యూసిసుగా మారి, భారతి కమ్యూనిసు పాల (ప్రధాన 
కార్యదర్శిగా ఫినిచేశాడు. అజ మ్ఘోష్ విడుదల 

యు కర్. న చూసిన తీ మీటింగ్లో ను (ప్రజలు 

"భగత్ సింగ్ | Buon, qo వ్రలాబ్ జిందాబాద్ ” 

తో, 

అనే నినాదాలు చేస్తు.'పే, తయనఉప్పొంగి వీ పోయాడు, 

పరిచయం 5 లిపున్నం 

పోయింది” అనా ఎదు 

“అలాంటి పస్ట్ గతో తీక కొల 
| welt 

చుకు సు గర్వంలో. నా భార పెట్లులికీవి 

దిసం. అనాడు. ముగు? టప యోధులను "టైటిష్ 

(మభుత్ శం దిలిగొన, దు ముర్చిసం. సర్దార్ భగత్ సింగ్, 

సుఖదేవ్, రాజగురులు “ఉఊరికంబారిను _ కౌగలించిన 

దిసేళి, 
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ఆనాటి జెలులో ఎలాంటి విషాద వాతావరణం 
తలముకొనివుందో. ఆయన సహచర ఖై డీలు రాసిస్ 
వీషయాలనుబట్టి తెలుస స్తూంది. 

సాధారణంగా ఉరిశిక్షను ఉదయం 7 గంటలకు 
అమలుపరుసారు. కాని అలాకౌకుండా జై లు అధి 
కారులు చాలా హడావిడిపడ్డారు. ఆరోజు ఖెదీ లంద 
రిసీ మామూలుగా రాత్రి 7 గంటలకు లాకప్ చేయడా 
నికి (గదుల్లో పెట్టి తాళర వేయడానీకి) బదులుగా 
4 గంటలకే హొకవ్్ చేశారు. చీఫ్ హెడ్ వార్డర్ ను 
ఖై డీలు అడిగారు. ఇంత తొందరగా ఎందుకు లాకప్ 
చేస్తున్నా రని. అతను మాటాడలేదు. కాసే సేపటికి అతని 
చెక్కిళ్ళపె నీళ్ళ కారాయి. “దయచేసి లోనికిపొండి; 
లాకప్ చేయాలి * అని రుద్ద కంఠంతో జవాబు 
చెప్పాడు. “ఎందుక 2. ఎంటికు ?” అని మళ్ళీ 
ఖై దీలు అడిగారు. “నన్నెందుకు అడుగుతారు? అంతా 
తయపోయిరది. ఇంకో గంటలో వాళ్ళని ఊరితీయ 
బోవన్నారు” అని జవాబు. 

ఆవాళ రాతి 9 గంటలకు “ఇంక్విలోబ్ జిందా 
బాద్” అని బారక్ లలో నినాదాలు ఓక గంట సేపు 
వినపడ్డాయి, ఆ తర్వాత్ నిశ్శబ్దం. ఖైదీలు ఆ ర్యాతి 
భోజచీం చేయలేదు. నిద్రపోలేదు. ఒకరితో మరొకరు 
మాట్లాడుకోలేకబోయారు. అంతా గంభీర నిశ్శబ్దం. 

సై మర్నాడు ఉదయం 7 గంటలకు చీఫ్ హెడ్ 
వార్డర్ వచ్చాడు. తాళాలు తీశాడు. కాసే సేపు నిశ్శబ్దరగా 
వున్నాడు. చిన్న బిడ్డలా ఏడ్చాడు, ఎలాగో క్మా 
యించుకున్నాడు. తర్వాత ఇలా చెప్పాడు: 

_ “నేను 80 ఏళ్ళు వివిధ జెళ్ళలో పనిచేశాను. 
నేన్లు వందలాది ఉరితీసిన ఘటనల్ని. చూశాను. ఉరీ 
తీసేటప్పుడు చీఫ్ హెడ్ వార్డర్ గా నేను దగ్గరగా 
వుండాలి, కాని ఉరీకొంజం దగ్గరకు అంత ధె5 
గంభీర చి _త్రంతో వెళ్ళడం నేను ఇదివర క్రన్నడూ 
చూడలేదు. జై లు గదులనుంచి బీయటకురాగానే ఒకరి 
చేతులు ఒకరు పట్టుకొని నినాదాలిచ్చుకోరటూ ఉరి 
కంబాల వెపు నడిచారు. మెడ చుట్టూ ఉరితాళ్లు చుట్టి 
వుండగా “నీనొదాట్ చేశారు. కాని త నినాదాలు పూ కి 
కోకేరడానే ఉచ్చులు బిగుసుకుని వారి దేహాలు వేళ్ళాడు 
తున్నాయి: > 

ఆ అమరవీరుల మృుకచేహాలను బంధువులకేగాని. 
(ప్రజలకు గాని అప్పగించడానికి (పభుత్వానికి దమ్ములు 

లారత స్నా౭ితోం [తో 

లేక పోయాయి. (బీటిష్ సైనికులకు వాటిని అస్పగం 
చారు జై తు తధికొరులు . వారు వాటిని ఫిరోజ్ పూర్ వద్ద 
సకైజ్ నది ఓడ్లుకు తీసుకు వెళ్ళీ ముక్కలు ముక్క 
టేగా నరికి కిరోసిన్ పోసి మంటలు పెట్టారు. ఆ 
మంటల చుట్రూోరండి రౌక్షసులారా। ఇప్పడు తుపాకులు 
పేల్చండి” అంటూ నృత్యం చేయడం మొదలు 
పెట్టారు. ఇంతలో ఆ వార్త తెలిసిన (ప్రజలు హుటా 
హుటిని అక. డికి చేరి. ఇంకా కాలీకాలకుండా వున్న 
అవశేషాలను లాహోరు తీసుకువెళ్ళి అత్యంత గౌరవ 
పూర్వకంగా అంత్య కీయలు జరిపారు. (బిటిష్ నె ని 
కులు ఎైశొచిక్ తాండవ నృత్యం చేసినచోటనే _ 
హు సేన్ వాలా ఎలో ఇపుడు వారి స్మారక చిహ్నాలు 
వున్నాయి. ఐతే కరాచీలో _ కౌర్యగెస్ సమావేశమైన 
పెద్దలకు ప్రై వొ ర వదంత్రిగా కన్చించింది. ఒక విదా 
రత సంఘాన్ని నియమించింది. మొదట ఈ వోర్త ర్ 
తెలియజేసిన భగత్సింగ్ తండ్రి. ఆ విచారణ కమిటీ 
వద్దకు రానందున అంతటితో ఆ సంఘం పని ముగ 
సించట ! 

భగత్సింగ్ ఊరివా ర్రతో దేశమంతటా (వభత్వ 
వ్యతిరేక ప్రదర్శనలు ః జరిగాయి. పభుక్యర తీవ 
దమనకాండ (ప్రారంభించి, అనేక వందిని అరెస్టు 
చేసింది. ముందు జాగ్రత్త తకోసం వై వై (సాయ భారత 
రాజ్యాంగ కార్యదర్శిని మరికొన్న " 'సెన్యాళ్న పంప 
వలసిందిగా కోరాడు. 

భారత చేశ స్వాతంత్యంకోనం ఉరికంబా లెక్కీన్ 
వీరులతో భగత్సీంగ్ మొదటివొడుకాదు, ఐతే భగత్ 
సింగ్లా భారతీయుల హృదయాలను ప్రే శ్రేజపరోచిన విస్తవ కారుడు ముందెప్పుడూ లేడు. 

భగత్సింగ్ అవ్లూర్వ గుణగణాలు 
తగత్సింగ్ వప పవాదుల సంఘంలో పనిచే సిసా, 

అతడు తరొచక హాదీకాదు, వ్యక్తి కిగత హిరెసావాదమే 
సరమలక్ష్యంగా గల వాడూకొదు. బారబువాదం౦ంలో 
అతనికి నమ్మకంలేదు. ఆయనే స్వయంగా ఇలా 
చెప్పాడు : “బొంబురు, పిస్తోళ్ళవల్ల. దేశానికి మేలు 
కల్లుతుంద నే నమకం నాకలేదు. ె శీవలక బారబులు 
విసిరోడల వ్యర్తమైన పనే కౌకుండ్కా తరుచు వోన్తి 
కూడా చేస్తుందీ. కొన్ని సరిస్టితులలో ఆలో బాంబుల 
విసరటం "అనుమతించవ లసి రావచ్చు. * 
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టపుడు మెరిసే మెరుపులా, మన విశ్వాసం, మన 
అభిప్రాయాలు కాంతిని విరజిముుతాయి. ఈ గుప్పెడు 
మట్టి “దేహం” నశించిపోతే వచ్చే నష్టం 
ఏముంది *” 

లాహోర్ కటకేను ఖై దీలు చాలామంది ఇది 
వరే సోషలిస్లు భావాలవె వై పుకు మొగ్గారు. అందులో 
భగత్ సింగు మొదటివాడు తనకు మరణం తధ్యమని 
తెలిసి కూడా సోషలిస్టు (గంథాన్ని పఠించుతూ నే 
వుండేవాడు. 1980 జూలై 24 న లాహోర్ సెం(టల్ 
జైలునుంచి జయదేవ "సుస్తాకు రాసిన వుత్తరంలో 
భగత్ సింగ్ ఈ (కింది పు _స్పకాలు పంపమని కోరాడు. 
దాన్నిబి'క్లే తెలుస్తుంది ఆయన అభిరుచి ఏమిటో +? 
ఆస సకా లివి; 

. కారల్ .లిబ్నెక్ రాసిన “మిలిటరిజం” 
ం .బెటాండ్ రసెల్ రాసిన “హార్డ్ మెన్స్ ఫట్” 

'సోవియట్స్ ఎట్ వర్కు. 

కొలాప్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్. 
ల లెఫ్ట్ వింగ్ కమ్యూనిజం. 

. (ప్రిన్స్. (కొపాట్కి=న్ రాసిన మ్య్యూచ్యువల్ 

ఎయిడ్. " 

ఫీల్త్, ఫాక్షరీస్. వర్క్షావ్స్. 
a చు 

మార్క్స్ రాసిన_సివిల్వార్ ఇన్నఫాన్సు. 
లాండ్ రివల్యూషన్ ఇన్ రష్యా. 

బుకౌరిన్ రాసిన. హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం. 
. ఆపన్ సింక్షెర్ రాసిన “సో 

- | * శ 

శ 

శే 

12 స్టారింగ్ రాసిన “సెజెంట్ ఇన్ (ప్రాస్పర్తీ 
“అండ్ డెట్”. 
భగత్సింగ్ ఆఖరి క్షణాన చదివిన (గంథం కూడా 

లెనిన్ గురించిన _గంథమే. ప్రాణనాధ్ అనే న్యాయ 
వాది ద్వారా. ఆ (గ్రంథాన్ని తెప్పించుకొన్నాడు. 
మర్నాడు తనకు ఉరి తప్పదు. ఈలోగానే పూరి 
చేయాలనే తహతహ. ఏకదీక్షగా చదువుతున్నాడు. 
చివరికి ఆ ఉరి తీసే సమయం వచ్చింది. జైలుగది 
తాళాలు . విడివడ్డాయి. ఊరిశిక్షరు సిద్దం కమ్మని 
కోరాడు అధికారి. ఐనా భగత్ సింగ్ దృష్టి పు సకం 
పెనే కేంద్రీకరించి ఉంది. మరికొన్ని క్షణాలు పష స 

కంపే పె నిల్పాడు. పూ ర్తయ్యేలా కనిించలేదు. పుస్త స 
కాన్ని మూసి వేశాడు. పడ అంటూ ఆ అధికారిని అనుస 
రిరిచాడు; 

థాలత నతం [తోం 

ఢిల్లీ సెషన్సు జడ్డి కోర్టులో భగత్సింగ్ విప్లవం 
అంచే తనకుగల అవగాహన ఏమిటో విశదిక రించాడు 

ఆ కోర్టులో ని ఆయన వాజ్మూలం సోషలిస్టు భావాల 
వెపు పరివ ర్రనను తెలియచేస్తోంది. ఆయన యిలా 
అన్నాడు. 

“విప్రవం అంటే తప్పనిసరిగా ర_క్రపిపానతో 

కూడిన కలహం కానక్కరలేదు. అలాగే వ్య క్రిగత 
(పతీకారానికి తావు లేదు. బాంబు, పిసోళ్ళ సిద్ధాంతం 

కాదది. కనబడుతూవున్న అన్యాయాన్ని ఆధారం చేసు 

కొని ఉన్న (ప్రస్తుత వ్యవస్థను మార్చడం మా ఉదే 

శంలో విస్త వం. ఉత్పత్తి తీదారులు లేక కార్మికులు 

సమాజంలో అత్యంత అవసరమైన వ్య కులెనస్పటికీ, 
వారి శ్రమ ఫలితాన్ని దక్కకుండా దోచుకోబడు 
తున్నాఠు. వారి ప్రాథమిక హక్కులు హరింపబడుతూ 
వున్నాయి. ధాన్యం పండించే రె తు, తన కుటుంబ 
ముతో సహో అందరితోనూ పస్తు పడివుంటున్నాడు. 

(పపంచ మార్కెట్కు బిట్టలు సస్తయి చేస్తున్న నేత 
పనివాడు తన స్వంత బిడ్డల దేహాలు కప్పడానికి తగిన 

- బట్టలు లేవు. వడ్రంగులు, కంసాలులు చేతిపనివారు 
ట్రహ్మాండమైన భవనాలకు అలంకరణలు సమకూర్చు 
తారు. కాని వారు మురికివాడలో నివశించి నశించి 
పోతారు. కాగా పెట్టుబడిదారీ దోపిడిదార్లు 
సమాజం పె పై ఆధారపడి బతికే" పరాన్నభుక్కులు తమ 

చి త్తం వచ్చినట్లు కోట్లాది డబ్బును దుర్వ్యయం చేస్తు 

న్నారు. ఈ భయంకరమైన అసమానతలు, బలవం 

తంగా రుద్దిన వ్యత్యాసాలు సంక్షోభాన్ని కల్గిస్తున్నాయి. 
ఈ పరిస్థితులు ఇలాగే చిరకాలం వుండజాలవు. బద్ద 

లవడానికీ సిద్దమౌతున్న అగ్నిపర్వతం పైన ప్రస్తుత 

సామాజిక వ్యవస్త ఆటలాడుతూంది. దోపిడికి గురయ్యే 
లక్షలాది జలు, అమాయకులై న వారి పిల్లలు, 
(సమాదకరమైన ఆ అగ్నిపర్వత శిఖరం అంచున 
నడుస్తున్నారు. సకాలంలో రక్షించకపోయినట్లయి తే, 
ఈ నాగరికత అంతా కూలిపోతుంది. అందుచేత తీవ్ర 
మైన మార్పు అవసరం." సోషలిస్టు (ప్రాతిపదిక పె 
సమాజాన్ని పునర్నిర్మించడం, ఈ విషయం గు డ్రీం 
చిన వారి విధి. ఇది గనుక చేయకపోయినట్లయిశే, 
మానవుని మరో మానవుడు, జాతిని మరో జాతీ దోచు 
కోడం అనే దాన్ని, అనగా సామ్రాజ్యవాదాన్ని నశింప 
చేయక పోలునట్రంబతే, నేము మానవాళి ఎదుర్కొం 
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టున్న బాధల్నీ. హత్యాకాండ ీ అరికట్టడం 

అసాధ్యం, యుద్ధాల్ని ఆంతం చేస్తామనీ విశ్వశాంతి 

శకాన్ని ఆరంభిసామనీ చెప్పే మాటలన్నీ నగ్నమైన 

కపటనాటక౦. అవుతాయి. అలాంటి సంక్షోభాల: వల్ల 

(ప్రమాదానికి గురి కాటోని సామాజిక వ్యవస్థను చిట్ల 
చివరకు స్థాపించడ మే విప్ప వమని మే అంటున్నాం. 

అలాంటి సామాజిక వ్యవస్తలో శ్రామిక వర్ల సార్వ 

భౌమాధిపత్యాన్ని గు ర్రించాలి. తత్ఫలితంగా ఒక 

(ప్రపంచ సమాఖ్య ఏర్పడి, పెటుబడిదారీ విధానధాస్యం 

నుంచి, సామ్రాజ్య యుద్ధాల వల్ల కలిగే దౌర్భాగ్యం 

నుంచి మానవాళిని రక్షించాలి” 

మాతృ దేశబలిపీఠం పె పె(పాణాలర్సించిన లాహోర్ 

కుుటకేసు ఖెదీల సం(గహ జీవితాన్ని ఇక్కడ సంస్మ 

రించుకొందాం. 

భగత్ సింగ్ 

భగత్సింగ్, బాంగా అనే (గామంలో 1001 సెపైం 

బర్ 27 న జని్మాంచాడు. ఇపుడు ఆ (గామం పశ్చిమ 

పాకిస్తాన్లో వుంది. తండ్రి కిషన్సింగ్ . తల్లి విద్యా 

వతి. "కిషన్సింగు మొక్కవోని దేశభ క కుడు నేపాల్ లో 

కొన్నాళ్ళు (ప్రవాసజీవితం గడిపాడు. భగత్ సింగు 

కుటుంవీకులంతా స్వాతం్యత్య సమరవీరులే. భగత్ 

సింగు జననం తర్వాత ఆ కుటుంబంలో కొన్ని సంతో ష 

కరమెన ఘటనలు జరిగాయి. తం(డి కిషన్సింగు 

(ప్రవాసజీవితం నుంచి తిరిగివచ్చాడు. అలాగే భగత్ 

సింగు పినతండ్రి స్వరణ్ సింగు డిటెన్షన్ నుంచి విడుద 

లయ్యాడు. పెదనాన్న అజిత్ సింగు “మాండలే జైలు 

నుంచి విడుదలై రాబోతున్నాడు. అందుచే భగర్ 

సింగును తమకు భాగ్యం (అదృష్టం) తెచ్చిన వ్య క్రి క్రిగా 

భావించి భగత్సింగు అని పేరు పెట్టారు 

భగత్ సింగు తాత అర్హన్ సింగు ఫాంధు వె వెద్యుడు, 

సంఘసంస్క ర్ర. తన పేద్ద మనవడు జగత్ పింగునూ, 

భగత్ సంగునూ భారత దేశ ము క్తి కోసం అర్చిస్తానని 

అంటూ వుండేవాడు. అయితే జగత్ సింగు 11వ వెటనే 

చనిపోయాడు. జైళ్ళలో క్షయవ్యాధి సోకిన స్వరణ్ 

సింగు - 18 10 జూలై 20 న చనిపోయాడు. ఇతర దేశాల 

నుంచి (బిటిష్ (ప్రభుత్వంపె పె దాడి చేయటం అవసర 

మని భావించి అజిత్ సింగు భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టి 

వెళాడు, తన తండ్రిని అనేకసార్లు పోలీసులు స్టేషన్ల 
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లాక్కు వెళ్ళడం చూసిన భగత్సింగు లేత హృద 
యంలో దేశభ క్రి బీజాలు నాటుకొన్నాయి. 

భగత్ సింగు గృహానికి తరుచు రాజకీయ నాయకులు 

వస్తూ వుండేవారు. వంగ విభజన | రద్దు చేయడానికి 

ఆ "రాష్ట్ర (పజలు సాగించిన వీరోచిత పోరాట 

గాథల్ని భగత్సింగు వింటూ వుండేవాడు. పంజాబ్ లో 

కాలనై జేషన్ ఆకును రద్దు చేయవలసిందిగా పోరాడిన 

వారిలో అజిత్ సింగు వున్నాడు. గదర్ పార్టీ పోరాటా 

లను కూడా భగత్ సింగు వినేవాడు. నవంబిర్ 16న 

కర్పార్ సింగు సారభా ఉరితియబడడ మూ, జలియన్ 

వోలా బాగు హత్యాకాండలు భగత్ ౦సిగుపై పె మంచి 

(పథావాన్ని కలుగజేశాయి. స్కూ-ళ్ళను బహష్కరిం 

చాలని విద్యార్థులకు గాందీ విజ్జి ప్తి పి చేసిన రోజుల్లో, 

భగత్సింగు లాహోర్లో డి.వీ.వె. మిడిల్ స్థూలులో 

చదువుతున్నాడు. గాంధీ ఆదేశాన్ని పాటించి, సుఖ 

దేవ్, భగవతీ చరణ్, యశపాల్ మున్నగువారు 

తమ చదువులకు స్వస్తి చెప్పారు. 

“చదువు పట్ల అంత (శద్ధలేని నీవు దేశానికి ఏం 

"సేవ చేస్తావు. "పెదనాన్న తజిక్ సింగు పేరు చెప్పు 

కొసీ, కిషన్సింగు కొడుకునని చెప్పుకొనీ నీవు గర్వ 

పడతావు” అని శం(డి ఎగతాళి చేశాడు. 

ఉప్ప స్టే పర్లు చెప్పుకొని నేను గర్వ్యపడను. కాని 

ఒకానొక రోజున చరిత్ర నాపేరును మీ ఇద్దరిపేర్ల తో 

జతచేసినపుడు, మీ ఇద్దరూ గర్వపడతారు” "లని 

భగత్ సింగు జవాబిచ్చాడు. చివరికాజోస్య'మే నిజమైంది. 

1.9. 1924 లో భగకి సింగు ఏ ప్రవవాదుల సంఘంలో 

చేరాడు. వై వాహిక జీవితం అక్కరలేదని పెళ్ళిచేసుకో 

నిరాకరించాడు. 

అదివరలో శచీం[ద్రనాధ్ సన్యాల్ నాయకత్వాన 

హిందూస్తాన్ రిసబ్లి కన్ అసోసియేషన్ ఏర్పడింది. 

దీన్ని హిందూస్తాన్ సోషలిస్టు రిప బ్లిక న్ అసోసియేష 

న్గా పేరుమార్చారు. ఈ సంఘానికి చంద్రశేఖర్ 

ఆజాద్ నాయకుడు. “సోషలిస్లు అనే పదం ఈ 

సంఘం పేరుతో భగత్సింగు “సూచన పెననే చేర్చ 

బడింది. . తర్వాత హిందూస్తాన్ సోషలిస్టు రిపబ్లికన్ 

ఆర్మీ కూడా ఒకటి నిర్మించబడింది. తదితర విప్లవ 

నాయకులతోపాటు భగత్ సింగు కూడా దీని నిర్మాణంలో 

(ప్రముఖ ప్యాత వహించాడు. 
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1928 డిసెంబర్ 17న సాండర్ హత్యజరిగింది. 

పోలీసులు లాహోర్ నగరమంతా భగత్ సింగు (పభ్య 

తుల కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. ఏ ప్రవకారుడు 

భగవతీ చరణ్ భార్య దుర్గాదేవి పీరిని తప్పించడానికి 

తోడ్పడింది. భగత్ సింగు. భార్యగా నటిస్తూ, చంటి 

బిడ్డతో (ఎకె క్ర పుత్రుడు ప
యాణం శ్రేసింది. భగర్ 

సింగు సివిల్ అధికొరి వేషంలో, ఆమె “శ్రోడ్చాటుతో 

తప్పించుకు పోయాడు. పరాయివాని భార్యగా నటిం 

చటం, మూడేళ్ళ పసిబిడ్డకు కూడా ఏదైనా ఘర్షణ 

జరిగితే (ప్రమాదం వుందనీ శేలిసికూడా, దుర్గాదేవి 

లాంటి వీరమాత మినహా ఎవరూ అంత సాహసానికి 

ఒడిగట్లరు. రాజగురు నౌకరు వేషంలో పీరీతో పాటు 

అప్పించుకొనా ్ నడు. వీరికి తెలియకుండా నే. చంద 

శేఖర్ ఆజాద్ కూడా, రామనామం ముద్రించిన 

దుప్పటి కప్పుకొని, పురోహితుని వేషంలో తప్పిం 

చుకు పోయాడు. 

కేంద అ సెంట్లీ లో బాంబువిసెరి పట్టుబడిన 

తర్వాత భగత్ సింగుకు మొదట యావజ్జీవ శిక్ష విధింస 

బడింది. సాండరుు హత్యలో భగత్సింగు వున్న 

విషయం తెలిశాక విచారించి" ఉరిశిక్ష విధించబడింది. 

లాహోర్ సెంట్రల్ జై ఈ లులో KEEN మార్చి జిన సు
ఖ 

దేవ్. రాజ్గురులతో ౩3 పాటు ఉరితీయ బడ్డాడు. 

రాజగురు 

రాజగురు పూ రిపేరు శివరాం రొజగురు. తండి 

వారిరాజ్ గురు. పులో వుండేవాడు. రాజగురు వారే 

అాసిలో జన్మించాడు. సాండర్సు హత్యలో పా 

న్నాడు. భగత్సింగు సహచరుడు. 1929 3 

80న ఒక మోటార్ గ్యారెజిలో అరెస్టయాడు. 

లాహోర్ కుటకేసులో మరణశిక్ష విధించబడి భగత్ 

సింగుతో పాటు ఉరితీయ బడ్డాడు. 

సుఖదేవ్ 

లయాల్నూర్ (ఇపుడు పాకిస్తాన్లో వుంది 3 ల్లో 

సుఖదేవ్ జన్మించాడు. తండి రామ్లాల్. పంజాబ్ 

తదితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో విస్టవ సంఘాన్ని ఏర్పర 

చాడు. సాండర్సు హత్యలో పాల్గొన్నాడు. లాహోర్ 

కట్రశేసులో క్రీలక్త న్యక్తి కిగా (ప్రభుత్వం ఇతని 

గురించి పేర్కొంది. 1929 ఏప్రిల్ 15న అరెస్ట 

ట్ 

ఖాంత స్వాతం బ్ర 

యాడు. లాహోర్ క[టకేసులో మరణశిక్ష విధించ 

బడింది. భగత్ సింగు, "రాజగురులతో పాటు ఉర
ితీయ 

బడ్డాడు. ఉరితీయబడే కొద్దిరోజుల ముందు గాండ్రీక్తి 

ఒక్ లేఖ రాశాడు. కాని అది ఆయన ఉరితీయదిడ్డిన 

అనంతరం గాంధీకి చేరింది. 

“అనేకులలో ఒకడు” అనేపే రుతో ఆ ఉత్తరం 

రాళాడు లాహోర్ కౌం(గెస్ సంపూర్ణ స్వాత్తం్థ్య్యా 

నికి కట్టుబడి వుండాలని ఆ లేఖలో కచ్చరించాడుః 

ఏవె న ఒడంబడికలు జరిగినా, అవి _ యుద్ధ విర్గా 

మంగా భావించి పోరాటా *్న మరింత ఉన్నత “దశకు 

తీసుకుపోడానికి ఆకాలాన్ని ఉపయోగించాలని 

చెప్పాడు. జైళ్ళలో మగ్గుతున్న విస్త వఖె దీలను 

గురించి, 1914. 15 నుంచీ జైళ్ళలో “మగుథున్న 

గదర్ పార్టీ పీరులు మున్నగు వారి గురించి సుఖదేవ్ 

జ ప్తి పికి తెచ్చాడు. 

ఠః ఉ త్రరాన్ని (పకటించుతూ గాంధీజీ “వ్యాస 

కర్త (సుఖదేవ్) అనేకులలో ఒకడు కాజాలడు, 

స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉరికంబాన్ని క్రౌగలించుకొ నేవాడు 

అనేకు లలో ఒకడు కాజాలడు” అని రాశాడు. ఆయన 

లేవనే తిన కొన్ని (ప్రశ్నలకు గాంధీ జవాబు చెప్పాడు. 

బటు కేశ్వర ద త్త 

బటు కేశ కర ద త్తను వి. శె. "దత్తుగా అందరూ 

వడం పరిపాటి. భగత్ సింగ్కు "నమ్మకస్తుడైన 

-చరుడు. భగత్ సింగుతో పాటు కేంద అసెంపీ 

ఎలో బాంబులు వేసి, కరప(త్రాలు పంచాడు. ౯ 

దత్తు 1908 లో క్రాన్ఫూరులో జన్మించాడు. 

శం(డి గో ర్తబిహా హారీదత్తా. 1925 లో మెట్రిక్యులేషన్ 

ప్యాసయ్యాడు. కలకత్తా వెళ్ళి దర్జీపని నేర్చుకుంటు. 

న్నాడు. ఈ దశలో తలిదండ్రులు చనిపోయారు. 

భగత్ సింగు, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, రాజగురు, 

సుఖదేవ్లతోపరిచయం ఏర్పడ్డాక, వారిక్ష అత్యంత 

విశ్వసనీయ అనుచరుడయ్యాడు. ఆగ్రా, తదితర 

(ప్రాంతాల్లో ఆర్జన జరుగా పనిచేశాడు. భగతి సింగు, 

దత్తులు తశెస్టయ్యాక, వేర్వేరుగా వివిధ జైళ్ళలో, 

వున్నా, నిరశన వ్రతం చేసి, రాజకీయ ఖే దీల పర్షి 

సతిని కొంత మెరుగయ్యేలా చేశారు. లాహోర్ కుట్ర. 

సేసులో ధత్తును విడిచి పెట్టారుకాని, అ సెంబ్లీ బాంబు 

కేసులో శి కంపబిడా 1080 6 రో అండమాన్ జై లుక్స్ 

పః 

సహ 
హాలు 
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పంపీరది పభుత్వం. అండమాన్సుకు రాగానే నిరశన 

పతం ప్రారంభించాడతడు. ఇతరు కూడా ఆయనతో 

పాటు నిరశన(వ్రతంలో చేరారు, జై లు అధికారులు 

ద్త్తును అమానుష చిత్రహింసలకు సరిచేశారు. ఈ 

పీరెదర్భం లోనే మహావీర్ సింగు చిిత్రవధలకు గు రె 

మరణీంచాడు. అతని శవాన్ని అధికారులు సము 

(టంలో పారవేశారు. గాందీ జోక్యం 

అండమాన్ ఖెదీలను భారతదేశానికి రప్పించారు. 

1987 లో దతు భారతదేశం చేరాడు. 1088 లో 
వీడుదలయ్యాడు. 1942 కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

దత్తును తరేస్తు చేశారు. 1945 లో అతనీ సోదరుని 

ఇరెబ్లో దత్తును ఇంటరన్ చేశారు. 1947 లో విడుద 

లయౌడు. " 1962 లో ఒక యాక్సిడెంట్కు లోనై 
దత్తు జబ్బు పడ్డాడు. 1965 జూలై 19 న ఢిల్లీ లోని 
లేక్ ఇండియా “ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సెన్సెస్ 

తో చనిపోయాడు. ఫిరోజ్ పూర్లో భగక్సింగు 

సమాధివద్ద సెజ్ నదీతీరాన గౌరవ లాంఛనాలతో 

సమాధి చేయబడ్డాడు. 

చందేే
ఖర్ 

అజాద్
 

చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ 1906 జూలై 2 న, 
(ప్రస్తుత మధ్య (ప్రదేశ్లోని భవోరా (గామంలో ఒక 
వీట్. ,రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించాడు. తండి 

వండిట్ సీతారామ్ తివారి, తల్లి శ్రీమతి జగదనీ దేవి. 

పీధ్రరికం కారణంగా హైస్కూలులో చదవలేక 

పోయాడు, కాని సంస్కృతం నేర్చుకొ నేందుకు వార 

కాసికి అతని తలిదం[డులు పంపారు. సంస్కృత 

క్లళాశాలలోను, కాశీవిద్యాపీర్ లోనూ విద్య నభ్యస్ం 

చాడు. సంస్కృత విద్య అభ్యసిస్తున్న కారంలో నే 

14 వ ఏటనే నాన్ కోసరేషన్ ఉద్యమంలో చేరాడు: 

ఒక ఊరేగింపు నడుపుతుండగా అరెస్టుచేసి 1021లో 

జైలుకి పంపారు. జై లులో 15 కొరడా దెబ్బలు 

కొట్టారు. మేజీ సే సెట్ ముందు తన పేరు “ఆజాద్ 

(న్వకం (తర) అనీ, తండ్రి పేరు “స్వాధీన్” అనీ; 

తన అడ్రసు “జైలు” అనీ చెప్పాడు. అతణ్ణి కొట్టిన 

కొరడా దెబ్బలే, అకణ్ణి (బిటిష్ (పభుతా gనికి బద్ద 
శత్రువుగా; పక్కలో "బలైంగా, సింహస్వప్నంగా 

తయారుచేశాయి. సుప్రసిద్ధ విప్రవకారుడు మన్మథనాథ 

ప్త (ప్రోత్సాహంతో విష్రవాదులలో చేరాడు. రామ్ 

ఫలితంగా 
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(సాద్ బిస్మిల్ నాయకత్వాన కాకోరి రె లు దోపి 

డీలో పాల్గొన్నాడు. కాని పోలీనులకు చిక్కలేదు. 

పోలీసులు ఆజాద్ను పట్టుకుంటే $4 చేల రూపాయలు 

దహుమతి ఇస్తామని (ప్రకటించారు. ఐసా పభుత్వానికి 

చిక్కకుండా తెనేక సంవత్సరాలు రహస్య జీవితం 

గడిపాడు. 1928 సెపెంబర్ 8 న ఏర్పడిన హిందూ 

స్తాన్ రిఫబ్లి కీన్ అసోసియేషన్ ఏర్పరచిన "హిందూ 
సాన్ సోషలిస్టు రిపబ్లికన్ ఆర్మీకి అధిపతి అయ్యాడు, 

లజపతిరాయ్ మరణానికి కారకులైన స్కాట్, 

సాండర్స్ అనే బిటిషు పోలీసు ఉద్యోగులను హత్య 

చేయడానికీ తేజాద్, భగత్ సింగు, రాజగురులు పథకం 

వేశారు. సాండర్స్ హత్యలో కృతకృత్యులయ్యారు. 
“హిమాలయా టాయ్లెట్స్” అనే పేరుతో ఒక 

కం వేసీ పేట్లారు. ఈ కంపెనీ అసలు కయారు 

చేసేది తయుధ సామ(గి. రోజుకీ 400 బాంబులు 

తయ్ గరుచేయాతనే ,సంకలపంతో ౧ దనిని ని నెలకొల్పారు. 
ype 

అజ్లోద్ హాపొందిరీదాడు. ఈ కేసులో పట్టుబడకుండా 

రెండేళ్ళ కప్పిరచుకు తిరిగాడు. ఆజాద్ ఎన్నో విస్త వ 

ఘటనలలో తప్పించుకు తిరిగాడు. అతని మి|తులు 

తకనీకి “పాదరసం” అని పేరు పెట్టారు. పాద 

రసలాం త్మురున జారిపో యేవాడని భావం. కాకోరి, 

లాహోర్, న్యూఢిల్లీ కుట కేసుల్లోను, ఇతర కేసు 

ల్లోనూ ఆజ్రాద్ ఎప్పుడూ పట్టుబడలేదు. విప్ప వవాదుల 

ఉద్యమంలో అనేకమంది అరెస్టు కావడంతో నవ 

తరం నుంచి యువకుల్ని ర(కూట్ చేద్దామనే ఉద 

శంతో తేడాద్ దేశమంతటా పర్యటించాడు. ఆ సంద 

ర్భృంగానే. 1991 ఫి చివర్ 26 న అల్లాబాద్ వచ్చాడు. 

విస్తవవాదులి మీటింగులో పాల్గొన్నాడు. ఆ మర్నాడు 

మరో విస్తవకారుని కలవడానికీ ఆల ఫ్ పార్కుకు 

వెళ్ళాడు. వీరభద్ర తివారి అనే దోపి అతణ్ఞి 
గు _ర్రించి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. 

"తెల్హాటొద్ సోలీసులు పార్కును అన్ని చేపలా 

చుట్టే మట్టి, అందులోనికి ఎవరూ చొరబడకుండా 

చూశారు. హోలీసులు కాల్పులు సాగించుతున్నపుడు 

గానీ, సరిస్టితి తీవ్రతను ఆజాద్ (గ్రహించలేదు ఒక 

కీలక స్థానంలో చోటు చేసుకొని, రెండు చేతులో 

పసోళ్ళతో కాల్చడం మొదలెట్టాడు. విశ్వేశ ్ వరసింగు 

తనే పోలీను ఇన స్పెక్టర్ దళం తుపాకి గుళ్ళ వర్షం 
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కురిపించింది, దేహ మంతా తూట్లుసడ్డాయి, ఐనా 
ఆజాద్ కాలుస్తూన్ వున్నాడు, 'ఇక లాభం లేదను 
కొన్న సరిస్టితుల్లో ఆఖరి గుండుతో తన శిరస్సుకు 
ఎక్కు. పెట్టి" కాల్చుకుని వీర మణం చెందాడు. “శతు 
పుల తుపాకి గుళ్ళను ఎదురొ గ్రాంటాను. స్వతం 
(కుడిగానే జీవిసాను, స్వతం(తుడిగానే మరణిస్తాను” 
అని ఆయన చేసిన శపథాన్ని అక్షరాలా నిలబెట్టు 
కొన్న మహావీరు డకడు. ఈ పోరాటంలో అనేకమంది 
పోలీసులు చనిపోయారు. టిటిష్పోలీను సూపర్నెంట్ 
నాట్ _ బౌవర్ గాయపడ్డాడు, భారతీయ పోలీసు 
ఉద్యోగి బిశ్వేశ్వర్ సింగ్ కూడా గాయపడ్డాడు. 

ఆజాద్ తన రహస్య జీవిత కాలంలో రాజాలతో, 

జాగీర్జార్లతో సే స్నెహం పెంచుకున్నాడు. తన విప్ణవ 
పార్టీ” కార్యకర్త రలకు తుపాకులు కౌల్చడంలో తర్భీదు 
యివ్వడానికి, ఏది ఆశయాన్ని ఉపయోగించు 
కొన్నాడు. తర్వాత కొన్నాళ్ళకు కొందరు జొగీర్దార్ల 
హక్కులను అజాద్తో సంబంధాలు కల్లివున్నారనే 
మిషతో (ప్రభుత్యం రద్దుచేసింది. ఆనాడు 'వీప వవాదు 
లటో వస్తున్న మార్పులను చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, జవ 
హర్లాలో నెహూను కలుసుకొన్న సంఘటన 
తెలియజేస్తుంది. తమ అభి,పాయాలను మార్చుకున్న 
(బిటిష్ (ప్రభుత్వాధికారులు, ఇంకొ తమను వేటాడి 
వేధించుతున్నారని ఆజాద్ తెలియచేశాడు. ఈ విష 
యమై జవహర్లాల్ నెసహూ, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ను 
గురించి, తన ఆత్మకథలో ఇలా అన్నాడు. 

“భారతదేశ టె|ర్రరిస్టుసంఘ చి త్తవృ త్తిని తెలిపే 
హాంశం ఒకటి నాకు జ్ఞాపకం వుంది. ఇది నేను విడు 
దలై న వెంటనే జరిగింది. ఒక కొ త్త వ్య.కి నన్ను 
చూడటానికి వచ్చాడు. -తన పేరు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ 
అని అతడు చెప్పాడు ... నేను అతజ్జి చూసి ఆశ్చర్య 
పడ్డాను. కాంగసుకు _పభుత్వానికి రాయబారాలు జరుగ 
నున్నవన్న వదంతులు వినీ, అతడు నన్ను చూడటా. 
నికి వచ్చాడు, సమాధానం కుదిరితే తవు సంఘానికి 
ఎమైనా శాంతి చేకూరుతుందా ? అని అడిగేందుకు 
అతడు వచ్చాడు. వారు ఇంకొ న్యాయ బాహ్ఫ్యులుగానే 
భావించబడి, అలాంటి ఆదరణ నే పొందుతారా ? తల 
దాచుకునేందుకు చోటులేకుండా తరుమకొట్లబడుదురా ? 
ఉరికంబోలు ఎప్పుడూ వారి కోసం ఎదురుచూడవలసిం 

దేనా ? లేక ప్రశాంత వృత్తలు _ఆవలంజించడానికి 

ఖొరొల్ న్యూ తం (త్య 

సావకొళాలు వున్నవా ? కేవలం “చర్రరిస్లు పద్దతుల 
వల్ల లాభంలేదనీ. వాటివల్ల ఎలాంటి మంచీ. చేకూర 
లేదనీ తాము (గ్రహించామని అతడు చెప్పాడు. 
అయినా భారతదేశం కేవలం శాంతి పద్దతుల చేతనే 

స్వాతంత్ర్యం పొందగలదన్న నమ్మకం అతనికి 
లేదు. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దౌర్హన్యం 
రావచ్చుననీ, కాని అది శ్యరరిజం కాదనీ అతడు 
చెప్పాడు, కనుక అతడు భారత ' స్వాతం త్యానికి 
సంబంధించినంతవరకూ (ప్రస్తుత ఉ(రరిజం పనికి 
రాదన్నాడు, కాని (పశాంతంగా. (బతకడానికి ఎలాంటి 
అవకాశం కలుగజేయకుండా “నన్నెస్పుడూ తరుమ 
కొడుతుంటే నేనేం చెయ్యాలి ?” అని అత డడిగాడు. 
ఈ మధ్య - జరిగిన "ఇరరిస్టు చర్యలు చాలవరకు 
ఆత్మరక్షణ కోసం చేయబడ్డ పేనని అతడు చెప్పాడు. 

చెరరిజంలో నమ్మకం నశించుతున్నదని ఆజాద్ 
ద్వారా విని, నేను చాలా సంతోషించాను. ఈ విష 
యంలో తరవాత నాక మరింత నమ్మకం కలిగింది. 

నేను చం(దశేఖర్ ఆజాద్ కు నా రాజకీయతత్వం 
బోధించి, నా దృక్సధానికి మార్చుకో చూశాను. కాని 
నేను ఇప్పుడేం చెయ్యాలి ?” అని అతడు అడిగిన 
ప్రధాన (ప్రశ్నకు నేను జవాబు చెప్పలేకపోయాను” 

బాబా ఏ ధో సింగ్ ఆజాద్ 

విప్లవ పీరగాథలక న వేసికుని వుండి : పృధ్వీ 
సింగు “జీవితం. శౌర్యం మూ ర్రీభవించిన రాజపుత్ర 
యోధుడు పృదీ కసింగు. “ఆయనకు భారత స్వాతంత్ర్యం 
తప్న మరో లక్ష్యం లేదు” అని గాందీ (పశంసల 
నందుకొన్న నుహావ్య ర్తి కి. పోలీసులు ఆయన్ని అరెస్టు 

చేసినప్పుడు * “నా దృష్టిలో ఆయన (పృధ్వీసింగ్యో 
సిగ్గు పడవలసిన నేరం ఏమి చేయలేదు” అంటూ 
గాంధి, పృథ్విసింగు సమర శీల జీవితాన్ని కొనియా 
డాడు. 

సృధ్వీసింగు 92 ఏండ్ల (క్రితం సెపెంబర్ 16 న 
జన్మించాడు. ఆయన బాల్యం చాలా కష్టాలతో కూడు 
కొని వుంది. దారి(ద్యం పుట్టుకతోనే. వెన్నాడింది. 
బాల్యంలో ఆయనకి మంచి ఆహారం కౌని, మంచి 
బట్టలు కాని ఉండేవి కావు. పంజాబులోని అంబాలాలో 

ఆయనకు బాల్యంలో విద్య అంతగా సట్టుబట్టినట్టు లేదు. 
సృధ్వీసింగు తండ్రి, భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించే 
నిమి త్తం రంగూన్ చేరాడు. వృధ్విసింగు( అక్క_త క కూడా 



నం/గామ చరి/త 

కొన్నాళ్ళు ఉండి చదివాడు కాని. ఆయన దృష్టి విద్యా 

భ్యాసం కన్నా, దేశ స్వాతం(త్ర్యంపె మళ్ళింది. 15వ 

ఏటనే సర్. వాల్టర్ స్కాట్ రాసిన ఒక గేయం ఆయన్ని 

రాజకీయాల వెష వైపు బాగా ఆకర్షి ంసబడేలా చేసింది. 

1907 నాట్ ఆర్యసమాజం, బెంగాల్ లో విప్లవ 

వాదుల బాంబు (పయోగాలు, లజసతిరాయికి ప్రవాస 

శిక్ష మొదలై నవి పృధ్వసింగు లేత హృదయంలో 

స్వాతం త్ర్యకాంక్షను బలంగా నాటుకొ నేటట్లు చేశాయి. 

పృధ్విసింగు బరా వదలి మొదట “సింగ పూర్ 

వెళ్ళాడు. అక్కడనుండి మనిలా వెళ్ళాడు. మనిలా 

నుండి అమెరికా చేరాడు. అక్కడ గదర్ పార్టీ సభ్యు 

లతో పరిచయ మైంది. గదర్ పార్టీ వ్యవస్థాపక “సభ్యుడ 

య్యాడు. 1914 ఫి _బవరిలో స్తాకన్లో జా్యలాసింగు 

అధ్యక్షతన జరిగిన “గదర్ పార్షీ "సభలో పృధీకసింగు 

పాల్గొన్నాడు. తర్వాత గదర్ పార్టీ స్థాపించిన స్మతిక 

“గదర్ *లో పని చేళాడు. 

భారత దేశంలో సాయుధ తిరుగుబాటు " శేవదీయ 

డానికై అమెరికా నుండి భారత దేశానికి బయలుదేరిన 

గదర్ ఏరులలో పృధ్వీసింగు కూడా ఉన్నాడు. 

క్రి కి షసమయాల్లో పృధ్రీసింగు ఎలాంటి సాహసాన్ని 

(ప్రదర్శిసాడో, 1914 (ప్రారంభంలో జరిగిన ఒక ఘటన 

తెలియచేస్తోంది. 

- పృధ్విసింగు రహస్య జీవితం గడుపుతున్నాడు. 

హఠాత్తుగా అతని గదిలోకి అమరసింగు అనే పోలీసు 

ఆఫీసర్ (ప్రవేశించాడు. మందీ మార్చులంతో తాను 

వచ్చేదాకా, సృధ్వీసింగును ఏదో మాటల్లో దింపి కొల 

క్షేసం చేయవలసిందిగా పోలీసు సూపర్నెంటు ఆమర్ 

సింగును ఆదేశించాడు. ఐతే అతగాడు ఆ పనిలో విఫల 

మయ్యాడు. ఏదో సమాచారం అడుగుతున్నట్లు అడుగు 

తూనేహఠా త్తుగా రివాల్వర్ తీసిపృధీసింగునుచే తులె త్త 

మన్నాడు అమర్ సింగు. పృధ్వీసింగు చేతిలో ఆయుధం 

ఏమీ లేదు. ఐనా కలబడి పిసోలున్న అకని ముంజేతిని 

గట్టిగా పట్టుకొని విదిలించేశాడు. పిస్తోలు కింద పడింది. 

దూరంగా "పృధ్వీసింగు దాన్ని తన్ని వేశాడు. అమర్ 

సింగు పొడుగాటి క త్తి తీసి పృధ్వీసింగు కంఠం 

పెనరెండు.ప్రక్క-లా "గాయపరచాడు. దెబ్బ తిన్న 

సింహంలా పృధ్విసింగు విజృంభించి అమర్ 

'సింగును నేలపై పదేసి, అతని ఎదురు రొమ్ముపై 

కూరని స్పృహ తప్పే దాకా అతడ్ని చావబాదాడు. 
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గాయాల వల్ల ర్ క్తం కారిపోయి పృధ్వీసింగు కూడౌ 

తర్వాత స్పృహ "తప్పిపోయాడు. పోలీసులు వచ్చి 

అరెస్టు చేసి ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. (బిటిష్ సర్జన్ 

ఒకడు పృధ్వీసింగును అవమానపరచేటట్లు మాటాడీతే 

తిరిగి అదే ధోరణిలో అతగాడిని అవమానపరచాడు. 

తర్వాత ఒక కేసు బనాయించి పృధ్వీసింగుకు 10 

ఏండ్త శిక్ష విధించారు. 

ఈ కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న కొద్ది నెలల్లోనే 

మొదటి లాహోరు కట కేసులో పృధీకసీంగు శిక్షింప 

బడ్డాడు. మొదట మరణశిక్ష విధించినా, చివరకు 

యావజ్జీవ శిక్షగా మార్చబడింది. ఈ శిక్ష అనుభవించ 

డానికి 'పృధ్విసింగును అండమాను దీవులకు పంపింది. 

అక్కడ దుర్భర పరిస్తితులను . ఎదిరించుతూ పృధ్వీ 

సింగు 155 రోజులు ఉపవాసం చేశాడు. ఉపవాస 

విరమణ తర్వాత అండమాన్ దీవులలోని ఖైదీలు 

పృథ్విసింగు కోలుకోడానికి కావలసిన ఆహారం వగైరా 

సమకూర్చి పెట్లారు. అ _స్టీపంజరంలా తయారై. గ 

పృధీ కసింగు తిరిగి కొన్నాళ్ళకు మామూలు మనిషి 

అయ్యాడు. (పజల ఆందోళన ఫలితంగా ఆయన్ని 

అండమాన్ దీవుల నుండి మద్రాసుకు తీసుకువచ్చారు. 

అక్క-డి ను డి నాగపూర్ జై లుకు పోలీసుల రక్షణతో 

తీసుకువెళుతున్నారు. 
1921 జూన్ మాసం అని పృధ్వీసింగుకు జ్ఞా జాపకం. 

కలకత్తా మెయిల్ లో పృధ్వీసింగును తీసుకువెళు 

తున్నారు. ముగ్గురు మ్మ దాసు సిపాయిలు కాపలా. 

కొళ్ళకు బేడీలు “చేశారు. చేతులకు సంకెళ్ళు వేశారు. 

రైలులో పృధ్వీసింగుకు తప్పించుకుపోవాలన్న ఆలో 

చన కలిగింది. జీవితాంతం జై లులో సడివుండే కన్నా, 

తపిృించుకొనివి నివోయే (పయత్నంలో మరణించినా ఫర్వా 

లేదనుకున్నాడు. ఒంగోలు సమీపంలోని దసరాజుపలె 

వద్ద ర లు పెసైలోని కిటికీలోంచి కిందికి దూకాడు. 

అర్హరా శ్ర, కొంచెం చినుకులు పడుతున్నాయి. 'కౌరు 

చీకటి. కాలికీ, చేతులకూ సంకెళ్ళు. ఒంటినిండా ముళ్ళు 

గుచ్చుకున్నాయి. దెబ్బలు తగిలి గాయాలై. ర కం 

కారుతూంది. ఆ చీకట్లో అలా పోతూ పోతూ + వుండగా 

ఒక గుడిసెలో దీపపు కాంతి మినుకు మినుకు మంటూ 

కన్పించింది. నెమ్మదిగా అక్కడికి చేరాడు. అది 

ము క్రినూతలపాడు. హారిజన దంపతుల ఇ ఇల్లు అది. 

తన  కాళ్ళకూ చేతులకూ సంకెళ్ళు. పొడుగాటి గడ్డం. 
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విరబోసిన పొడుగాటి జుట్టు. దేహం నిండా ర రక్తం 

భయంకరంగా కనపడుతున్నాడు. ఆ స్థితిలో సృద్వే 

సింగును చూడగానే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ” భయం తొంగి 
"చూసింది. “దేశభ క్ష్”, “స్వరాజ్” అని చెప్పాడు 
సృధ్వీసింగు. బహుశా వాళ్ళకు కౌ స్త్ అర్థమయ్యే 

'వుంటుంది.. కళ్ళల్లో భయం ఛాయలు “తగ్గిపోయాయి. 
అతడు సంకెళ్ళను బద్దలు కొడ్రతానని సూచించాడు. 

అలాగే బద్దలు కొట్టాడు. “నేను బట్టలు ఏడిచాను. 

కొని నా కివ్వడానిక అతని వద్ద బట్టలు లేవు. పెట 
'డానికి తిండి లేదు. అందుకు ఆతని ముఖంలో విచారం 
కానవస్తూంది.. నన్ను పట్టించి ఇచ్చి (ప్రభుత్వం 

బహుమానం పొందాలనే భావం అతనికి లేదు. ఆ వీద 

వాని స్మృతి నా జీవిత ఉంటుంది” అని 
'పృధ్వీసింగు రాశాడు. 

తెల్లవారింది. పృధసింగుకు ఆ (గామంలో తగిన 
“సహాయం అభించలేదు. చివరకు విదై నారె రైల్వే సే 

న్కు వెళ్ళి అక్కడ ఇంగ్లీషో, హిందీయా తెలసిన 
"వాళ్ళ ద్వారా సహాయం పొంది తప్పించుకు పోదామను 
కున్నాడు. కాని పృధీ సింగు కోనం వెతుకుతున్న 

-పోలీసుపార్టీ వలయంలోకే చిక్కుకున్నాడు. పోలీసులు 
ఆయన్ని రాజమం డ్రి జైలుకు తీసుకుపోయారు. 

రెండవ లాహోర్ "ెకటశేనులో కూడా పృధ్వీ 
సింగ్ను నిందితునిగా (ప్రభుత్వం చేర్చింది. పృధ్వి 
“సింగు రాజపుతుడు గనుక, ఆ విషయం తెలిసే: రాజ 

పత సెనికులలో అసంతృ ప్రి రావచ్చునని, 
'అకజ్జి సిక్కుగా (పభుత్వం పే ఎర్కొాంది. -. ఈ కుట 

'కేనుకు అందరూగాక, ఏడుగురు మా(్రమే బాధ్యత 
వహించాలని ఈ కేసులోని నాయకులు భావించారు. 

“ఆందులో పృధ్విసింగు కూడా ఒకడు. 
a సృధ్వ్విసింగు రాజమండ్రి జైలులో ఉండగానే 

' అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యం తిరుగుబాటు కూడా 

“జరీగింది. పృధ్వీసింగు ఈ తిరుగుబాటుకు సూచన 
లిచ్చి పరోక్షంగా సహాయ పడుతున్నాడనే అనుమానం 
ద్రభుత్వాధికారులకు కల్లి ౦ది అని ఒక కథనం. ఆయన్ని 

రాజమండ్రి నుండి నాగపూర్ జై లుకు మార్చాలని 

(పభుత్వం నిశ్చయించింది. 
- 1922 నవంబర్ 29 రాత్రి కలకత్తా. మెయిల్లో 

పృధ్వీసింగును తీసుకువెళుతున్నారు. ఇక తెల్ల వారితే 
"నాగపూర్ సెంటల్ జైలులో 1952 వరకు 'ఖైవీగా 

పర్యంతం తలుపుతీసి 

ఉన్నాడు. 

సమ్మానం పొందినవాడు. 

వారల స్నాంతోం (లర 

జీవితం గడపాలి. ఇది రుచించని 
తపిఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 

పృధ్విసింగుకు ఒకో ఇంగ్లీ ష షు సార్జెంటు 8 మంది 
సిపాయిలు కౌసలా కాస్తున్నారు. "ఐతే ఈసారి 
చేతులకూ, కొళ్ళకూ సరకెళ్ళలేవు. కాపలాదార్ల ను 
అడిగి లెట్రిన్ దొడ్డిలోకి వెళ్ళాడు. లెట్రిన్లోని కిటికీ 
దిద్ధలుకొట్టి బయటకు దూకౌడు. ఈ సంగతి దియట 
కాపలా కౌస్తున్న వాళ్ళకు తెలియదు. ఎప్పుడు, ఎలా 
తప్పించుకొన్నాడో వాళ్ళకు తెలియదు. పృధ్యీసింగు 

పృథ్వి సింగు 

పరుగు లంకించుకున్నాడు. ఉదయం ఐదు గంటలయ్యే 
సరికి అమరావతి చేరాడు. అక్కడ ఒక విద్యార్థుల 
హాస్టల్ కే ఎరుచూసి తలుపు తట్టాడు. ఒక యువజీడు 

బయటికి వచ్చాడు. తనను ఎవరె నా ఒక 
దేశభ కుని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళమని సృద్వేసింగు 
అడిగాడు. “మీరెవరు ? ఎందుకు ? ఏం పని” అని 
ఆ యువకుడు అడగలేదు. ఆయన సృధీసింగును 
వెంటబెట్టుకొని తిరిగి తిరిగి చివరకు డాక్టరు బర్హాడ్ 
పాండే వద్దకు తీసుకువెళ్ళాడు. ఆయన సహాయంతో 
సృధ్వీసింగు బొంబాయి చేరాడు. వినాయక్ దామోదర్ 
సావర్కర్ కు దింధువై న డాక్ట ర్ నారాయణదామోదర్ 
సావర్కర్ వద్దకు" పాండే రాసిచ్చిన ఊఉ త్తం 
తీసుకుని వెళ్ళాడు. తన కధంతా విన్న తర్వాత 

ఆయన ఒక యువ కుబ్జ తోడుగా ఇచ్చి (పిన్స్ 
స్రీట్లో పోలీసు సేషన్క్ సమీపంలోని ఒక ఇంటిలో 
పృధ్విసిగుకు మకౌం ఏర్పాటుచేశాడు. తర్వాత గణేశ్ 
రఘునాధ వై శంపాయన్కు అప్పగించాడు. వైశం 
'పాయన్ భావనగరొలో చెలిగాఫ్ డిపార్తుమెంటులో 
పని చేస్తున్నాడు. యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన 
సావర్కార్ సహాదరుడు. ఆయన పృధ్వీసింగు డాక్టర్ 

పురుషో త్తమ వినాయక్ కాణేకు అప్పగించాడు. కుడి 
చేయి పెన ఇంగ్లీషు అక్షరాలలో ఉన్న పృధీసింగు 
అనే శే సేవను స్ ఆం పీత చేసి తీసివేళాడు. తర్వాత 
కర్నల్ జొరావర్ సింహ్ గోహిల్ రక్షణలో కొన్నాళ్లు 

కర్నల్ పేరు (్రతిషలున్న వ్యక్తా 
ప్రసిద్ద పోలో ఆటగాడు. (టిటిష్ 'సెన్యాధికారులచే 

స్కీన్ కమిటీ సభ్యుడు. 

1022. 28 సంవత్సరాలలో సహాయ నిరాకరణ 
ఉద్యమకాలంలో హరభాయి త్రి వేదీ, నానాభాయిభట్ 
అనేవారు తక్షిణామూ ర్రి పేర పాఠశాల 

చం 

'పెటారు. 
రూ 



నం/గామ బరి (లత 

దానిలో సృధ్వీసింగును ఉపాధ్యాయునిగా చేర్చు 

కొన్నారు. తర్వాత హరభ్చం(ద మోతీచం(ద్రశాహ్, 

జీనన్లాల్ మోతీచం[ద్రశాహ్ అనే వర్తకులు 

సౌరాష్ట్రలో అనేకచోట్ల సృధ్యిసింగు వ్యాయామ 

శాలలను నెలకొల్పడానీకి సహాయపడ్డారు. 

1888 ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరుగుతున్న ర్ 

a ఉద్యమం కొంత ఆకర్షి ౦చింది. కౌని అహింస 

విశ్వాసం లేనందున తానా ఉద్యమంల్. న్వయంగా 

పాల్గొనలేక పోయాడు. 

"ఇదే సంవత్సరం మరోప్రక్క విస్త వ కార్యకలా 

పాల్లో కూడా పృధ్వీసింగు పాల్గొన్నాడు. 1980 లో 
బొంబాయిలో లేమింగ్టన్ రోడ్ షూటింగు ఘటనలో 

పృధ్విసింగు ఉన్నాడు. యూరోపియన్, ఆంగ్లం 

ఇండియన్ పోలీసు ఆఫీసర్ల పెన కాల్ఫులు జరిగాయి. 

ఆ సమయంలో పోలీసులు నలువె ప వైపులా. పృధ్వీ 

సింగును చుట్రుముట్టారు. సరోజ్ కుమార్ దిక్త, 
పి. డి. మిస్రీ "అనేవారు పృధీ్వసింగును పోలీసు 

'వలయంలోంచి తప్పించి రక్షించారు. తర్వాత దేశంలో 

అనేక ప్రాంతాలలో పృధ్వీసింగు తిరిగాడు. రాజ 

స్థాన్లో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు. 1981 లో కరాచీలో 

కౌంగ్రాస్ మహాసభ జరుగు తున్నపుడు. 15 రోజులు 

ఎక్కువగా కాలినడక పెనే (సయాణంచేసి అక్కడికి 

చేరాడు. అక్కడ తన మిృతులతో భవిష్యత్ కార్య 

క్రమం గురించి చర్చించాడు. సోషలిస్టు సమాజ 

వ్యవస్థ గురించి స్యయంగా పరిశీలించి రావలసిందిగా 

జె జై లులోనున్న భగతి సింగు, పృధ్వీసింగుకు కబురు 

పెట్టాడు. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఈ వా ర్రను 

స్వయంగా అందచేశాడు. కరాచీ కాం(స్కు వచ్చిన 

మితులు కూడా, విదేశాలలో ఉండి. భారత 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి సహాయ పడవలసిందిగా 

. సృధ్వీసింగును కోరారు. 

.. పృధ్విసింగును కొందరు మిత్రులు కౌన్ అబ్బుల్ 

గపార్ఖాన్కు పరిచయం చేశారు. ఆయనతో పొటు 

గఫార్ ఖాన్ స్వగ్రామమైన ఉత్ మంజాయ్ చేరాడు. 

అక్కడినుండి. ఆఫ నిస్తాన్కు వెళ్ళాడు. 

తాను ఆ ఫఘనిసాన్ ఎందుకు వచ్చిందీ వివరిం 
చతం పృధీ కసింగుకు కష్టమెంది. కాబూల్ లో 

కొన్నాళ్ళు జైలులో ఉంచి తర్వాత. విడుదల చేసింది 

-ఆప్పన్ పభుత్వం. ఘజ్నీ, హరాత్ ల మీదుగా కాలి 

వెళ్ళడానికి అను మతించారు. 

"నానా కష్టాలు పడ్డాడు. 

త్న్నం చేశారు. 
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నడకను సోవియట్ యూనియన్కు వెళ్ళాలని బయలు 

దేరాడు. హిరాత్లో అరెస్టు చేసి వదలిపెట్టారు. 

తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ చేరాడు. పాస్ పోర్డు 

లేకుండా అక్కడికి చేరిన పృధ్వీసింగును అనుమా 

నించి జైలులో పెట్టారు. కొన్నాళ్ళు ఈయన పుట్టు 

పూర్వో శ్ర తరాల గురించి దర్యాప్తు చేశారు. చివరకు 

సృధ్వీసింగు రాజకీయ జీవితం పట్ల సంతృప్తి చెంది, 

విడుదల చేశారు. అక్కడ “ తాష్కెంట్లోను, 

మాసో-లోను రెండున్నర ఏండ్రపాటు ఉన్నాడు. 

పాల్ రిచర్డ్ మార్కో అనే మెక్సికన్ పే సీరుతో 

అక్కడ ఉండిపోయాడు. లెనిన్ రాజకీయ పాఠశాలలో 

అధ్యయనం చేశాడు. లెనిన్ పాఠశాలలో బోల్లి ఏక్ 

పార్టీ సభ్యు లనే చేర్చుకుంటారు. పృధ్విసింగు 'బోర్డి 

విక్ పార్టీలో చేరినందువల్ల ఆ సమస్య కూడా ఉత 

న్నం కాలేదు. కొనా ఉచ ' సోవియట్ యూనియన్లో 
ఉన్న తర్వాత పృధీసింగు మాతృదేశానికి బయలు 

దేరాడు. ఆప్ట నిస్తాన్కు చేరాలం పే ఆము నదిని దాటాలి. 

గాలి నింపిన “చర్మపు సంచి ఆధారంగా నదిని దాటాడు. 

నదీ(పవాహంలో అక్కడక్కడా కొండలు తగులు 

తాయి. పదునైై న ఆ కొండరాళ్ళనుండి రక్షించుకొంటూ 

ఎలాగో ఆప్ట ఫ నిస్తాన్ చేరాడు. అక్కడ పోలీసులు 

అరెస్టు చేసి జామీను పె పె విడుదల చేశారు. కాబూల్ 

కాబూల్ నుండి ఎలాగో 

జలాల్ బాద్ చేరాడు. అక్కడ పోలీసులు పృధ్వీ 

సింగును అరెస్టు చేయడ మేగాక ఆయనవద్ద డబ్బును 

కాజేశారు. కాబూల్ జైలులో పృధీకసింగు 18 నెలలు 

ఆయన కాళ్ళకు 10 పొ న 

బరువుగల సంశేళ్ళు వేశారు. ఈయన అరెస్టు వౌ త్ 

కాబూల్లోని సోవియట్ రాయబార కార్యాలయానికీ 

చేరింది. (పపంచమంత టా పత్రికలు కూడా (పచురిం 

చాయి 

భారత దేశంలో కూడ సృథ్విసింగు విడుదలకు 

ఆందోళన ప్రారంభించారు. విదేశాలలోని పత్రికలు 

కూడా ఆయన విడుద లికె ఆందోళన (ప్రారంభించాయి. 

చిట్టచివరకు సృద్వీసింగును విడుదల చేళరు. కాని 

భోతికంగా ఆయన్ని రూపుమాపడానికి కొందరు (పయ 

కాని సకాలంలో ఈ వార్త, తెలుసు 

కొన్న సోవియట్ రాయబార కౌర్యాలయం ఆయన్ని 

(పత్యేక విమానంలో సోవియట్ యూనియన్కు తీసుకు 
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వెళ్ళింది. ఇది 1988 జూలై లో జరిగింది. కొన్ని 

సంవత్సరాలు సోవియట్ యూనియన్లో ఉన్నాక 

ఆయన ఒడెస్సే 'రేవుపసట్నం నుండి ఇటలీ నౌకలో 

మాతృదేశానికి బయలుదేరాడు. మారై ైల్సులో 

మరొక నొక ఎక్కి, ఆనాటి (ఫెంచి ఇండియా భాగ 

మెన పుదుచ్చేరి చేరాడు. అక్కడనుండి మ(దాసు 

చేరాడు. ఆ తర్వాత ఆయన అనేక మారువేషాలలో 

జీవించాడు. కొన్నాళ్ళు సన్యాసిగా, కొన్నాళ్ళ ఇంటి 
కాపలాదారుగా, మరికొన్నాళ్ళు వ్యాపార ఏజెంటుగా 

కాలం గడిపాడు. = 

16 ఏండ్ల రహస్య జీవితం గడిపి (ప్రభుత్వానికి 
చిక్కకుండా తప్పించుకొన్నాడు. 1888 మేలో ఆయన 
గాంధీని కలుసుకొన్నాడు. గాంధీ సలహా మేరకు 
ఆయన _సభుత్వానికి లొంగి పోడానికి ఇష్ట ష్షపడ్డాడు, 

గాంధీ అధికారులకు కబురు చేయగా వారు ప ర్వీ 

సింగును అరెస్టుచేశారు. ఆ సందర్భంగానే 1988 మే 

28 న “హరిజన” పత్రికలో గాంధీ, పృధ్వీసింగును 

కొనియాడాడు. తర్వాత బొంబాయి, రావల్సిండి 

జైళ్ళల్లో గడిపాడు. ' విడుదలయ్యాక గాందీ ఆశ 

మంలో కొన్నాళ్ళున్నాడు. క్విట్. ఇండియా ఉద్యమ 
కాలంతో ఆయన్ని అరెస్టు చెసింది (పభుత్వం. 

1956 నుండి నెహూర్తి సలహా మేరకు రాజస్థాన్, 
పంజాబులలో యువకులకు వ్యాయామ శిక్షణ ఇచ్చాడు. 
1966 వరకు ఈ కార్య(కమం కొనసాగింది. ఇంత 
వైవిధ్య రాజకీయ జీవితం గల _పృధ్వీసింగును 
“స్వాతం్యత్య దేవాలయం చేరడానికి ఇలాంటి సహ 

యాశికులనే నేను కోరుకుంటాను” అని గాందీ 
(పశంసించాడం పే అందులో ఏమాత్రం అతిశయో క్రి 
లేదు. 

పృధ్వీసింగు 90 వ జన్మదినోత్సవం చండీఘర్ లో 

జరిగింది. అఖిలభారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 

సంఘం తరపున శీలభదయాజి ఆయనకు 90 వేల 
రూపాయల చెక్కు సమర్పించాడు. ముఖ్య మంత్రి 

దర్చారాసింగు “వ్య క్రిగత ఉపయోగం కోసం” 

51 వేల రూపాయలు సమర్పించాడు. ఈ రెండు 
మొత్తాలకు మరో ఐదువేల రూపాయలు కలిపి, ఆ 

మొతా న్నంతా ఢిల్లీలో స్వాతం(త్య సమరయోధుల 

స్క్యారకచిహ్నం 'నెలకొల్పడానికి బహూకరించాడు. 

ఖొర్ల్ సాంతం [ల్యూ 

“కాంతి పథక్ కా సిక్” (విప్ప వ పథంలో 
నడిచే యాత్రికుడు అనే పేరుతో ఆత్మ కథను 
రాశాడు సృధ్వీసింగు. స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఎంద 

రెందరు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో, ఎన్ని గండాలు గడిచి 
బయటపడ్డారో, ఎంతటి అమోఘ త్యాగాలు చేశారో, 
అందుకు మంచి నిదర్శనం బాబా పృధ్విసింగు ఆజాద్ 
జీవితం. 

విష్ణ వ వాదుల యుగాంతం 
ఆజాద్, "భగత్ సింగు, రాజగురు, సుఖదేవ్ల మర 

ణంతో, దాదాప్ప విప వవాద యుగం అంత మైందనే 

చెప్పాలి. ఆ తర్వాత చెదురుమదురుగా కొన్ని ఘట 
నలు జరిగినా ఒక ఉద్యమంగా అది ముగిసినశ్తు. 

ఇందుకు కొరణం ఆ ఉద్యమ నాయకులలో వచ్చిన షి 

వర్ధనం, ఉద్యమం ఆంతర్గత విదోహులతోను, 
బయట శత్రువుల బలమైన 'చెబ్బలతోను ఉద్యమం 
శీణించసాగింది. 

(పథమ స్వాతంత్ర్య యుద్దం తర్వాత 1876 లో 
ఫోర్డ్ బ్లెయిర్లో వైస్రాయి లార్డ్ మేయో గుండెలో 
పొడిచిన షేర్ ఆలీఖాన్ మొదలుకొని ఎందరెందరో 
యోధులు నేలకొరిగారు. లండన్ డీం(గా, పూనాలో 

'పేకర్ సోదరులు, గదర్ ఉద్యమం, హిందూస్థాన్ 
సోషలిస్త రిపబ్లి కన్ ఆరీ క్రి అనుశీలన్ సమితి, 
యుగాంతర్, అల్లూరి క సితారామరాజు మన్యం తిరుగు 
బాటు-యిలా ఎందరెందరో కావించిన ర కృతర్నణంతో 
ఎన్నెన్నో విప ప్త వాధ్యాయాలు సృష్టించిన ఉద్యమాలతో 
ఈ విప్ర వవాద యుగం దేశ స్వాతం (త్య చరి(తలో 
మహోజ్వల ఘట్టాల సృష్టి జరిగింది. ఏది ఏమైనా 
విప్ర వవాదుల వ్యకి కిగత హీంసావాదం మధ్యతరగతి 
వారీ సిద్ధాంతం. ఒక్కొక్క వ్యరి కి చూపే ధైర్య 
సాహసాలు, చేసే త్యాగం_ఇవే ఊన్నత పోరాట 
రూపాలని వారు పొరపడ్డారు. (ప్రజలకు దూరంగా 
ఉండి జరిపే యిలాంటి విప్తవ చర్యలు జాతిని కదల్బ 
లేవని తేలిపోయింది. పెగా ఆ పార్టీల ఆంతరంగిక 
(కమఃక్షణ మనోనిబ్బరం కూడా, తమ నాయకుల 
వ్య క్తిత్వంమీద ఆధారపడినంతకాలమే నిలుస్తాయని 
తేలిపోయింది. విప్ప వవాదులు. చేసిన సాహాసిక ఘటనల 
తర్వాత, (ప్రజల "తిరుగుబాటు జరగలేదు. (ప్రజలకు 
రొజకీయాలు బోధించడం గొని, వారినీ సంఘటిత 
పరచడంగాని విప వవాదులు చేయలేదు. (పజల సహ 



నం గోము చోరీ (త్ 

కారం లేనిదే ఒక వ్య క్తిగొని, ఒక ముఠాగాని 

వాశ్శింత గొప్పవాళ్ళయినా విప్ప వాన్ని సాధించలేరు. 

విస్త వవాదులు ౫ పజానీకంగాదు విస్త వానికి పనిచేయా 

ల్సింది,. (పజలకోసమే విష్ణవం సాగించాలి.” అని 

భావించేవారు. అందుచే 1984-35 తర్వాత విప్లవ 

వాదుల ముఠాల సమిష్టి కార్యకలా వాలు దాదాపు ఆగి 

పోయాయి. దీని అరం వీరంతా గా౦ధివాదులు 

గానో, అటు సోషలి సు కమ్యూనిస్తులుగానో 

అందరూ మారిపోయారని అర్థంకాదు కొందరు 

సోషలిస్టు కమ్యూనిస్టులుగా మారినా, మరికొందరు 
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అలా మారలేదు. వారికి వ్య క్రిగత హింసావాదంలో 

మా్యతం నమ్మకం సడలిపోయింది, ఏమైనా భారత 

స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్రలో విప వవాదుల పాత్ర 

మహ త్రరమైనది. వౌరి వ్య క్రిగత త్యాగాల ద్వారా 

ఉన్నత ఆదర్శాలను చూపించారు. దేశం కోసం 

మృత్యువును సైతం ఎదుర్కోడానికి, సర్వస్వం 

త్యజించడానికి సిద్ధం కావాలని వారు (ప్రజలకు నేర్చారు- 

భారత దేశం తుదకు స్వాతం(_త్యం సంపాదించడానికి 

అవసరమైన నూతన భావదీ ప్తిని తమ త్యాగాల ద్వారా 

వారు సృష్టించారు. 



భారత న్వాతం(త్య 

గాంధి - ఇర్విన్ ఒడంబడిక 
ఉప్పు సత్యా(గహ ఉద్యమం ముమ్మరంగా సాగు 

తున్న కాలంలోనే, 1980 వేసవిలో సెమన్ కమిషన్ 
తన నివేదికను (ప్రకటించింది ఆ నిచేదెకలోని సూచన 
లన్నీ అభ్యుదయ నిరోధక మైన వే. “అధినివేశ (పతి 
పత్తి" అనే మానా అందులోలేదు. రాష్ట్రాల్లో 
ద్వంద్వ అధికౌరం తీసివేసి అన్ని శాఖల్ని - బాధ్యతా 
యుత (ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలని. ఈ నివేదిక సూచిం 

“చింది. కేంద్రం విషయంలో ఎలాంటి మార్పును అది 
సూచ్రించలేదు. పైగా కేంద్ర అ సెంబ్లీలో సంస్థానాధీ 
శుల పలుకుబడిని హెచ్చించడానికి ఆ నివేదిక పయ 
త్నించింది. సింధు ఒరిస్సా రాష్టారిల్సి ఏరారచే 
విషయం పరిశీలిచిచాలన్నది. 3 తు మ pal 
విజృంభించుతున్న సమయంలో, భారత జాతీయోద్య 
మం నుండి బర్మాను దూరం చేయాలనే తలంపుతో, 
బర్మాను విడగొట్టాలని సూచించింది. అందుచేత మిత 
వాదులకు సైతం ఈ నివేదిక నచ్చలేదు. 

ఆనాడు [బీటన్లో అధికారంలో పున్న లేబర పార్టి 
(ప్రభుత్వానికి రౌండ్ 'పేదిల్ సమా వేశాన్ని ఏర్పాటు 
చేయవలసిందిగా వెసాయి కోరాడు. (బిటిష్ 
(సభుత్యం అందుకు అంగీకరించింది. 1980 నవంబరు 
12న లాంఛన (పాయంగా చ(క్రవ రి, మొదటి రౌండ్ 
సేబుల్, కొన్ఫ రెన్సును (పారంభించాడు. దీనికి సంస్థా 
నాధిశులు, ముప్పీ ౦లీగు, హిందూ మహానభ, లిబరల్ 
ఫెడరేషన్, అంబేద్కర్ పార్టీ హాజరయ్యారు. 

హాజరైన ముఖ్యులలో సర్ తేజబహద్దర్ స(హూ, 
మహ్మద్ అలీ, జనాబ్ జిన్నా, భోపాల్ నవాబు, 
అ౦బేద్క-ర్ మొదలై నవారు హాజరయ్యారు. 
కౌంగెస్ దీన్ని బహిష్కరించింది. 1981 జనవరి 
19 వరకు ఈ మొదటి రౌండ్ పేబుల్ కాన్ఫరెన్సు 
సమావేశం జరిగింది. దీనికి (బ్రిటిష్ (ప్రధాని రామ్సే 
మా గ్గనాల్డి అధ్యక్షత వహించాడు. ఈ సమావేశంలో 
సంస్థానాధీశుల (పతినిధులుగా సర్ మీర్జా ఇస్మాయిల్, 
సర్ అక్బర్ హైదరీ, బికనీర్ మహారాజులు హాజ 
రయ్యారు. 

ఈ సమా వేశంలోకొన్ని ప్రధాన సూ(తాలు అంగీక 
రించబడ్డాయి. (ప్రభుత్యం ఫెడరల్ (పథుత్వంగా 
వుంటుంది. (బిటిష్ రాష్ట్రాలు, సంస్థానాలు కతిసి దీని 

వుంటుంది. 

కింద వుంటాయి. కొన్ని రిజర్వేషన్లు రక్షణలు 

మినహాయించ్చి "ఫెడరల్ (ప్రభుత్యం, ఫెడరల్ 
శాసనసభకు బాధ్యత వహించుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వా 
లకు రాష్ట్ర వ్యవహారాలలో స్వయం (పతిస త్తి 

ప్రధానమైన కౌం(గైస్ పార్టీ పాల్గొనకుండా భవి 
ష్యత్ భారత రాజ్యాంగ తుది స్వరూపాన్ని నిర్ణయిం 
చడం మంశ్రదికొదనే వుదేశంతో పభుత్వం 
కాం(గెస్తో రాయబారాలకు “దిగింది. F 

1930 ఆగస్టులో సర్తేజ్ బహదూర్ స(హూ, 
యం.ఆర్. జయకర్ ఎరవాడ జెలులో గాంధీని 
కలుసుకొన్నారు. సంపతింపులలో పాల్గొనడానికి 
వీలుగా మోతీలాల్ నెహూ, జవహర్లాల్ నెహూ 
లను ఈ జెలుకే బదిలీ చేయించారు. కాని ఈ సంప 

తింపులు ఫలించలేదు. అలా మొదటి రౌండ్టేబుల్ 
కాన్ఫరెన్సులో కాం(గెస్ పాల్గొనలేదు. కాని 198! 
జనవరి 26 న గాంధీని, కాం(గైస్ వర్కింగు కమిటీ 
సభ్యులను (ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. మొదటి 
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తేజ్ 
బహదూర్ స(పూ, గాంధీని కలుసుకొని, ఇర్విన్ తో 
రాయబారాలు సాగించవలసిందిగా గాందిని అర్జించాడు, 
ఫిబ్రవరి 1/ నుంచి మార్చి 5 వరకు రాయబారాలు 
సొగాయి. కాం(గెస్ చేసిన స్వాతంత్ర్య తీర్మానం 
గాని, జనవరి 26 (ప్రమాణం గాని ఈ చర్చులలోకి 
రాలేదు. ఇది న్నెహూ, బోస్లకు ఇతర వామపక్ష 
కౌంటగైెస్ వాదులకు చాలా బాధ కల్లించింది. మొదటి 
రౌండ్ టేబిల్ సమావేశ నిర యాలను (ప్రాతిపదికగా 
తీసుకొని చర్చించడానికి గా౦ధీ అంగీకరించాడు. 

ఒడంబడిక వివరాలు 
ఈ ఒడంబడిక (ప్రకారం కౌం(గెస్ శాసనోలం౦ 

ఘన ఉద్యమాన్ని ఆపివేస్తుంది. హింసాయుత ఘట 
నల్లో పాల్గొన్నవారు మినహా మిగతా రాజకీయ ఖైదీ 
లను వడుదలచేయడానికి వె సాయి అంగీకరించాడు. 
ఉప్పును స్వంత ఉపయోగానికి ఉప్పు మడుగుల్లోంచి 
ఏరుకోడానికి అనుమతించింది (ప్రభుత్వం. అలాగే 
విదేశ వసా9లను. సారా దుకాణాలను శాంతియుత 
పి 3టింగుకు (పభుత్వం అంగీకరించింది. 



నతి (గౌబు బరి [త్ 

ఈ ఒడంబడిక ఏవిధంగా చూసినా చాలా నిరాశా 

జనకంగావుంది. కాం(గెస్ (ప్రధాన కోర్కెలలో ఒక 

దాన్నీ (పభుత్వం. అంగీకరించలేదు. తాహోర్ 

కాం_గస్ సంపూర్త స్వాతంథత్య తీర్మానం దీనిలో 

(ప్రస్తావించలేదు. ఉప్పు పన్ను రద్దుచే యలేదు. రాజ 

కీయ ఖైదీల విషయంలో “వి హింసోయుక ఘటనల్లో 

పాల్గొన్న వారినీ, హింసను పోత్సహించిన వారినీ ” 

సైనీక అధికొరుల ఆజ్ఞలను ఉల్లి ౦ఘించిన సె నికులనూ 

ఏడిచి పెట్టకుండా మినీహాయించీంది (పభుత్వం. గాంధీ 

ఇదివరలో సూచించిన 11. సూత్రాల (ససావన కూడా 

గాలిలో ఎగిరిపోయాయి. హింసాయుత ఘటనలను 
అణచడం పేరుతో జారీచేసిన _పత్యేక ఆర్డి నెన్సులను 

ఉపసంహరించుకో వాలని గాంధీ కోరాడు. “వై ప్రాయ 

శిరస్య్థారించాడు. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి 

సంబంధించిన ఆర్డి నెన్సులను మామే ఉససంహ 

రించడానికి వె వై (సాయి అంగీక రించాడు. 

చెల్లి ంచనివారి భూములను జప్పు చేసిన ఘటనలలో ఆ 

భూమి స్వంతదారులకు తిరిగా ఇవ్వాలన్న గాందీ 

సూచనను కూడా వె(స్రాయి తిరస్కరించాడు. కొన్ని 

(పాంతాలలో భూమి. పన్ను: కొంత. తగ్గించడానికి 

మాతం వె(సాయి అంగీకరించాడు. ఈ విషయంలో 

శేం(ద (ప్రభుత నం రొయబారాలకు ఒప్పుకోలేదు. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే వీటి విషయం ఆలోచించాలని 

వె(సాయి చెప్పాడు. ఈ సమాచారం గాంధీ చెప్పగా 

విన్న పటేల్, గుజరాత్లో రాజీనామా పెట్టిన ఇద్దరు 

డిప్యూటి కలెక్టర్ల విషయం అడగవలసిందిగా గాందీవి 

కోరాడు. గాందీ అడిగినా వె వై (సాయి ఎలాంటి వాగ్గా 

నామూ చేయలేదు. వారికి పెన్షన్గాని కొంత “బహు 

మానం” గాని ఇపిఎసానని వే వై సాయి అన్నాడు. 

1981 మార్చి 5 న వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశ 
మయింది. గాంధీ - ఇర్విన్ సంభాషణలపై రాతి 2} 

గంటలకు చర్చలు (ప్రారంభమయ్యాయి. కొందరు 

కొం[గెస్కు ఇది విజయమని భావింపగా, మరికొందరికి 
ఈ ఒడంబడిక సంతృపి, కల్షించలేదు. “జవహర్లాలు 

నకు రాజ్యాంగత౦(త విషయమున నిష్టము లేకుం 

డెను. రాజకీయ బంధితుల విషయ మెవ్యరికిని నచ్చ 

లేదు.”అని పట్టాభి కాం(గెస్ చరిత్రలో రాశాడు, జవ 

హర్ లాల్. నె హూ ఆత కథలొ" ఈ విషయమై 

ఇఆారొళాడు : 

పన్నులు. 
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“ఇక మన లక్ష్యానికి చెందిన ప్రధాన సమన్య, 

స్వాతంత్ర్య సమస్య మిగిలిపోయింది. ఒడంబడిక 

లోని రెండవషరతులో ఇదికూడ భగ్నం కావించబడిం 

దని నాకు కనించింది. దీనికొరకేనా మన (పజలొక 

సంవత్సరం పాటు అంత ధైర్య ఫైర్యాలతో పోరా 

డింది ? మన ధె ధైర్య వచనాలు, క్రియలు ఇంతటితో 

సమా ప ప్తం చెందవలసిం దేనా? ఆ విధంగా ఆ రాత్రంతా 

దీర్హాలోచనా తత్పరుడనై వున్నాను ఏదో అమూల్య 
వస్తువు పోయినట్లు, అది తిరిగి లభించబో దన్నట్లు 

నా హృదయంలో" శూన్యత ఏర్పడింది,” 

"గాంధీ నెహూని ఒప్పించడానికి చాలా ప్రయత్నం 

చేశాడు. “భారత ప్రయోజనాలకోసం దేశ సెన్యం, 

విదేశ వ్యవహారాలు అ అజ మున్నగు విషయాల 

గూర్చి... ....* అనే ఒడంబడిక రెండవ షరతులోని 

భారత (ప్రయోజనాలకి సంొఅనేమాట మీద గాంధీ 

ఎక్కువ ఆధారపడ్డాడని నెహూ తెలియచేశాడు. “ఆ 

అర్థం నాకు బలవంత ట్రాహ్మణార్థంగా తోచింది. నాకు 

నచ్చలేదు... 

“నేను మానసిక పోరాటముతోను, శరీర నాధతోను 

ఒడందిడికకు సమ్మతించాను. హృదయ పూర్వకంగా 

దాన్ని. అమలు పరచడానికి అంగీకరించాను. ” . 

చిట్ట చివరకు కౌంగెస్ వర్కిా౦గ్ కమిటీ ఈ 

ఒడంబడికకు ఆమోదం తెల్సింది. మార్చి రీ నే ఒడం 

దిడిక పై సంతకాలు జరిగాయి. “గాందీ_ ఇర్విన్ ఒడ౦ 

బడిక”గా ఇది చరిత్రలోకి ఎక్కింది. 

జాతియ కాంటగెస్ నాయకునితో (బిటిష్ (ప్రభు 

సంతకం చేయ 

డమే ఓక గొప్పు. విజయంగా “భారతీయులు భావిం 

చారు. దేనినై తే నిషిద్ధ సంస్టగా (పకటించి, నాశనం 

చేయడానికి. "విటిష్ ప్రభుత్వం (పయత్నించిందో, 

ఆ కాంగగెనుతోనే. ఒడంబడిక చేసుకోవటం ఘన విజ 

యంగా, (పజలలో ఉత్సాహాన్ని రేక త్తించింది.. లోతు 

త్యం బహిరంగమైన బప్పందంపె 

పాతులు తెలిసిన రాజకీయ అనుభవజ్ఞాలకు తప్ప, 

ఇందులోని లోపాలు సాధారణ (ప్రజలకు తెలియలేదు. 

శాలు గడిచినకొద్దీ, బ్రిటిష్ సరిపాలకుల నిజనై జం 
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బయటప డినక్రొద్దీ ఈ ఒడంబడికలోని లోపాలు మరింత 
స్పష్టంగా కన్చించసాగాయి. 

కరాచీ కాం (గెన్ 

గాందీ. ఇర్విన్ ఒడంబడిక ఆమోదింపచేయడానికి 
కరాచీలో మార్చి 29 న కౌం(గెస్ మహాసభను హడా 
విడిగా ఎర్పాటు చేశారు. ఈ మహాసభ గాందీ. 
ఇర్విన్ ఒడంబడికను ఏక(గివంగా ఆమోదించింది. 
ఈ తీర్మానాన్ని జవహార్ లాల్ నెహూ9యే (పతిపా 
దించాల్సి వచ్చింది. ఆయన పడిన మానసిక వ్యధ 
గురించి యిదివరకే తెలియచేశాము. ఈ ఒడంబడికను 
తీవ్రంగా విమర్శించిన సుభాస్చంద్రబోస్ కూడా, 
జాతీయైక్యతకు భంగం కల్గుతుందని చెప్పి, ఈ ఒడం 
బడికకు ఆమోదం తెలియజేశాడు. నెహూ సైతం ఈ 
ఒడంబడిక “పజామోదకరంగా” లేదని ఒప్పు 
కొన్నాడు. గాందీ కాక మరెవ్వరై నా యిలాంటి ఒడం 
బడికను |పతిపాదించి వుంపే, అతణ్జి సము[ద్రంలోకి 
తోసివేసి వుండేవారని ఒక (పతినీధి ఆ(గహంతో 
అన్నాడు. కౌం(గెసు వెలుపల యువజనులు ఎక్కు_వగా 
ఈ ఒడంబడికకు వ్యతిరేకత తెల్పారు. కార్మికవర్గం 

కూడా తమ తీవ అసంతృప్తి _పకటించింది. రెండవ 
రౌండ్ కేబుల్ కాన్ఫ రెన్సుకు = వెళుతున్న గాంధీ ఎదుట 
బొంబొయి కార్మికులు నిరసన (ప్రదర్శనలు జరిపారు. 
పదేళ్ళ [కితం అలాంటి (ప్రదర్శనలు జరపడం 
ఊశిహించరాని విషయమని శమము పత్రిక రాసింది. 

కరాచీలో గాందీ యిచ్చిన ఉపన్యాసాలు ఆయనగాక 
మరెవరైనా యిచ్చివుంపే తీవ్ర అసమ్మతికి గురయ్యే 
వాడని కె. యం. ముప్దీ అన్నాడు. “నారపాటునీ 
భారత దేశాన్ని అమ్మి వేశాడు” అని గాందీని విమర్శించు 
తున్న సమయంలోనే, చర్చిల్ లాంటి కరుడుగట్టిన 
సా_మాజ్యవాదులకు, భారత దేశంలోని (బైటిష్ నిరం 
కుశ అధికారులకు ఈ ఒడంబడిక కంటకంగా తయా 
రయింది, చర్చిల్ యిలా విషం కక్కొడు : “ఒక 
(పక్క (వభుత్వ ధిక్కార శాసనోల్లంఘన ఉద్య 
మాన్ని సం సంఘటిత పరుస్తూ, సాగిస్తూనే, రాజ(దోహీ, 
అనామక లాయరూ తయిన గాంది, (పాచ్య దేశాల్లో 
సుపరిచితమైన ఫకీర్ వేషంలో అర్థదిగంబరుడై , 
చక్రవ ర్తి ప్రతినిధులతో సమాన హోదాలో మాట్లాడ 
టానికి, వెసొయి భవనం మెచైక్కుతున్నాడు. 

ఖొరత న్నాం లం (త్య 

ఈ పరిస్థితి చాలా ఆందోళన కరంగానూ, ఏవగింపు 

కలిగించేదిగానూ వుంది.” 

భగత్ సింగ్ , రాజగురు, సుఖదేవ్ల 
(ప సావన 

భగతీ సింగ్, రొజగురు, సుఖదేవ్లను ఉరితీసిన 

ఆరు రోజులలోనే, కరాచీ కాంగెస్ జరిగింది. దేశ 
మంతటా విషాద వాతావరణం నెలకొని వుంది. కరాచీ 
కొం(గెస్లో కూడా ఈ వాతావరణం (ప్రతిఫలించింది. 
ఈ యువకిశోరాల (_పాజాలను గాందీ కౌపాడలేక 
పోయాడనే ఆ(గహావేశాలు కూడా కాం(గెస్లో 
వ్య కమయ్యాయి. గాంధీ కరాచీ కాం(గెస్ మహాసభ 
రేపు జరుగుతుందనగా కరానీకి 12 మెళ్ళ దూరంలో 
గాందీ, వల్ల భాయసపేల్లు రె లుదిగి వస్తుండగా 
కొందరు యువకులు నల్ల జెండాలు చూ పారు. గాంధీ 
డౌన్ డౌన్” అని అరిచారు. “గాంధీ ఒడంబడిక భగత్ 
సింగ్ను ఉరికందాలపాలు చేసిందో అని నినాదాలు 
చేశారు. నల్లటి పూలను గాంధీకి సమర్పించారు. 

భగత్ సింగ్, రాజగురు, సుఖడేవ్ల [పాణరక్షణకు 
గాంధీ-ఇర్విన్ రాయబా?ల సమయంలో గాంధి ఏమి 
చేశాడు అనేది వివాదాంశంగా తయారై ౦ది. పట్టాభిగారి 

కాం(గన్ చరిత ఈ (క్రింది విషయాలు “తెలియ 
చేసింది. 

“ఈ విషయంలో గాందీ వె వై (సాయిలు దీర్ణ మైన 
చర్చలు జరిపారు.. వై సాయ్ చాలా జాగ త్ర గా 
మాట్లాడాడు. పంజాబ్ గవర్న మెంటుకు సలహ 
యిస్తాననటం మినహా ఆయన ఎలాంటి వాగ్దానం చేయ 
లేదు. ఇరన్ (ేభువు ఈ విషయంలో సహాయం 
చేయలేకపోయాడు. కరాచీ కౌంగెస్ జరిగేవరకు 
ఎలాగో ఈ ఉరిశిక్షలను ఆపివుంచుకానని వె (స్రాయి 
వాగ్దానం చేశాడు. “ఆ కు ర్రవౌళ్ళను ఉరితీయవలసివస్తే 
కాంగ్రెస్ తరివాత కంపే, ముందుగానే ఉరితీయవల 
సిందని గాంధీ చెప్పాడు దానివల్ల వ్యవహార పరిస్థి 
తులు చక్కగా తేటతెల్ల మొతాయి (పజల హృదయో 
లలో నిరర్ధక మెన ఆశలు అంకురించవు. గాంధి. 
ఇర్విన్ ఒడందిడిక దాని మంచి బెడ్డల్నిబట్టి, ఆ కుర్ర 
వాం్యడ ఉరి మూలాన పో తేపోతుంది లేనా నిలు 
స్తుంది” ఎమైనా (పభుత్వం ఉఊరిశిక్షల్ని అమలు 
పరచడం వాయదా వేయలేదు. 



నంశ/గౌయమి భరి/తో 

కౌంగెస్ చరితకారుడు ఈ సందర్భంలో ఇంకా 

ఇలా రాశాడు ; “ఆ రోజులలో భగత్సింగు పేరు నలు 

మూలలా గాంధీజీ పేరువలె విఖ్యాత మై పోయిందన 

“డం అతిశయోక్తి కాదు. గాంధీ ఎంత (పయత్నిం చినా 

పేరి ఊరిశిక్షలను ; మార్చించలేక పోయాడు. 99 
జవహర్లాల్ నెెహూ తన ఆత్మకథలో యిలా 

రాశాడు : భగత్ సింగు మరణశిక్షను మార్చవలసినదని 

-గాంధీజీ చేసిన వాదనను కూడా (ప్రభుత్వ మంగికరింప 

"లేదు, దీనికి ఒడంబడికకు సంబంధం ఏమీలేదు. భారత 

దేశమంతా ఈ విషయమై గగ్గోలుగా నుండుటచే 
అతడు దీనిని ప్రకేేకంగా కోరాడు, కాని ఆయన 

కోరిక వ్యర్హ మెంది. 99 

_ భగత్సింగు, ఆయన సహచరుల ఉరి ఆనాడు 

దేశాన్ని ఎలా కల్లోలసరచిందో పట్టాభిగారి కౌం(గసు 

చరి[త్రతోని ఈ కింది వాక్యం. తెలియచేస్తుంది ; 

“ఆనాడు కరాచీలో భగత్సింగును గూర్చియు, గాందీ. 

ఇర్విన్ ఒడంబడికను గూర్చియు బెట్టిన రెండు తీరా 

నములలో నేది (పజాదృపి నెక్కువ లగ్నము చేసి 

కొనియెనో చెస్పజాలము. క్త 

భగత్సింగు శౌర్యాన్ని, త్యాగాన్ని (ప్రశంసిస్తూ 

కరాచీలో కాంగ్రెసు చేసిన తీర్మానంలో, కాంగ్రెసు 

వారు “ఏ విధమైన రాజకీయ దౌర్జన్యంత్ గాని తమక 

సంబంధంలేదని తెలుపుతూ, దానినినిషేధించుతూ”అనే 

-వాక్యం చేర్చబడింది. ఈ వాక్యం చాలా వాదవివాదా 

లకు దారితీసింది. కొందరు యువకులు ఈ వాక్యాన్ని 

-తీసివేయాలని, మార్పులు సూచించారు. వాలంటీరు 
మహాసభలో ఈ వాక్యం లేకుండా తీర్కానం ఆమో 

దించబడింది. సమావేశం జరుగుతుండగా, ఆవరణ 

బయట గల్లంతు సొగింది. తర్వాత జరిగిన రాష్ట్ర 

సభలలో కూడా ఈ వాక్యం వాద వివాదాలకు. దారి 

“తీసింది. 

భగతి సింగు అతని అనుచరుల ఉరికి నిరసనగా 

భారత దేశంలోజరిగిన, సభలు (ప్రదర్శనలలో పోలీసుల 

"కాల్చులవల 141 మంది చనిపోయారు. 500 మందికి 

పైగా గాయపడ్డారు. అనేక వందలమంది అరెస్టయారు. 
ఈ వాతావరణమే కరాచీ కాం గెస్లో కూడ (పతివిం 

మించింది. 

కరాచీ కాంగెస్ మహాసభ, నిర్ణ యాలు ఒక 

విధంగా మునుపటి వాసు, కలక తా కౌంటగ్రెస్ 
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నుహాసభలనాటి సతికి నచ్చింది. పూర్ణ స్వరాజ్యం 

కోరుతూ నే గాందీ _ ఇర్విన్ ఒడంబడీకను ఆమో 

దించడందాారా, అక్ష్యా లను పునరాలోచించే సతికి 

డిగజారింది. [పజల చొరవ చంపి వేసి, తర్వాత 

వేయాల్సిన అడుగును నాయకులకు వదలివేసింది. 
కాగా అతివాదులను సంతృప్తి పరచడానికి (ప్రధా 

నంగా జవహర్ లాల్ నె హూ చౌరవతో (పాథఢథమిక 

హక్కుల తీర్మానాన్ని కరాచి కాం(గెస్ ఆమోదించింది. 

ఈ తీర్మానం భవిష్యత్తులో పార్తీ రొజకీయ, ఆర్జిక, 

సామాజిక (ప్రజాతం[త్ర కార్యక్రమాన్ని, ఆర్థిక విధా 

నాన్ని తెలియచేసింది. ఈ కార్య(క్రమం ఆభ్యుదయ 

కరమైనది. (ప్రధానంగా _పజాతం(త స్వభావం గల 

(పణాళిక. పూరకం ఈ విషయాన్ని ఇంత స్పషంగా 

కౌం(గస్ తన కార్య (క్రమంలో పెట్టలేదు. 

“సామాన్య జనుల్ని దోచుకొశే ఇప్పటి పద్దతి 
పోవాలంపే, రాజకీయ స్వాతం(త్యంలో సామాన్య 

ప్రజల ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం కూడా వుండాలి. అందుచే 
కొం(గెస్ “అంగీకరించే ఏ రాజ్యాంగంలో నై నా (కింది 

అంళాలు ఉండాలి, లేదా స్వరాజ్య (పభుత్వం వీటిని 

చేర్చడానికి అధికారం ఉండాలి” అని (ప్రాథమిక 

హక్కు తీర్మాన ఉద్దేశాలను కాం(గస్ వివరించింది. 

పథాన హక్కులు - విధులు 

1. భారత దేశంలో (పతిపొరుడూ "స్వేచ్చగా తన 

అభిప్రాయాన్ని _ప్రకటించుకోవచ్చు, ఇష్టంవచ్చిన 

సంఘంలో చేరవచ్చు. న్యాయానికి, నీతికి వరుద్ధంగాని 
పనులకోసం నిరాయుధంగా ఇష్టంవచ్చినట్లు సమావేశం 

కావచ్చు. 

2. మతే స్వచ్చ, (వజానీతికి, 

లేకుండా (ప్రవ ర్తించుట. 
8. మెనారీటీ సంఘాల, ఆయా భాషా రాష్ట్ర 

వాసుల విజ్ఞానం, భాష, లిపులను సంరక్షించుట. 

4. వర్త, మత, లింగ భేదంలేక అంతా న్యాయ 

శాంతికి భంగం 

శ్రా స్త్రంముందు సమానులే. 

5. ఎలాంటి ఉద్యోగాన్నిగాని, అధికారాన్నిగాని, 

వ్యాపారాన్నిగాని, వృ త్తినిగాని సంపాదించడానికి 

అర్హత, వారి కుల మత లింగాల ఆధారంగా ఉండ 

జాలదు. 

6. ప్రభుత్వం లేక స్టానిక (ప్రభుత్వం, లేదా 
వ్య కులు అందలిఉపయోగంకోసం ధనమిచ్చి నిర్మిం. 
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చిన బావులు, చెరువులు, రోడ్డు, పాఠశాలలు, (ప్రజా 
విహార స స్టలాలు _ వీటన్నిటి పె పన (పజలందరికీ సమాన 

హక్కులు, బాధ్యతలు వుంటాయి. 

7. (పతిపౌరునికీ శాసనాను సారంగా, ఆయుధం 
ధరించే హక్కు. 

రి. లా (పకారంగాక ఏ పొరుని స్వాతంత్రాన్ని 
హరించకూడదు. అతని గృహంలో (పవేశించ 

కూడదు. అతని ఆ సి లాక్కోకూడదు, వశపర్చుకో 
కూడదు. జ 

9. (ప్రభుత్వం అన్నిమతాలపట్ల తటస్థంగా 

వుంటుంది. . 

10. మెనారిటీ తీరిన వాళ్ళందరికీ వోటింగ్ 
హక్కు. 

11. దేశమంతటా ఊచిత నిర్బంధ (ప్రాథమిక 

విద్యావిధానం (ప్రవేశ పెట్టుట. | 

12. (పభుత్వం ఎవరికీ బిరుదులు ఇవ గరాదు. 
18. మరణశిక్ష వుండరాదు. 

14. భారత దేశంలో (పతిపారుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు 

(పయాణం చేయవచ్చు. ఇష్టంన వచ్చినచోట్ల ఆ సి 

సంపాదించవచ్చు, ఇష్పంవచ్చిన వ్యాపారం, "వృత్తి తనీ 
అవలంబించవచ్చు, 'అన్ని ప్రాంతాలలో నేరారోపణ 

విషయంలోను, రక్షణ విషయంలోను సమానమెన 
హక్కులు పొందాలి. న 

కా ర్మి కు లు 

l. కార్మికులకు సముచిత జీవన (సమాణం 
కల్లించే విధంగా ఆర్థిక జీవన, నిర్మాణం, న్యాయ 

ధర్మాను కూలంగా వుండాలి. 

2. పారిశ్రామిక కార్మికులకు (పత్యేక శాసనాల 
ద్వారా, తదితర పద్ధతులద్వారా వారికి తగిన జీవన 
భృతి కల్లించాలి. ఆరోగ్యకరమే మన పని పరిస్తతులు 
కల్పించాలి, రోజుకు 8 గంటల పని జీతంతో "సెలివులు 
ఇవ్వాలి. కార్మికులకు, యజమానులకు వచ్చే తగాదా 
తీర్చడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి. వార్ధక్యం, రోగం, 
నిరుద్యోగం సంభవించినపుడు తగిన రక్షణ కల్పించాలి. 

8. బానిసత్వం, 

పరిస్థితులను కార్మికులకు లేకుండా తొలగించాలి. 
%. స్రీ కార్మికులకు రక్షణ, బాలింతరాం[డకు 

సెలవులు వుండాలి. 

5. పాఠశాలలకు పోయే వయస్సు గల పిల్లలను 

'విదేశీ పోటీనుంచి, స్వదేశీ 

బానిసత్వానికి సమాన మైన 

ఖారత వ! 

ఫ్యాక్రరీలలోగాని, గనుఆలోగాని [పవేశ పెట్టుకో 

6. రె తులు, కార్మికులు తమ హక్కుల న 

ణకు సంఘాలను ఏర్పరచుకోవచ్చు. 

ర తులు, తదితరులు 

1. భూమి 0 కౌళ్ళపద్దతి, భూమి శిస్తు పద్ధతీ సంస్క. 

రించాలి. చిన్న చిన్న న్ రె తులిచ్చే భూమి శిస్తును, 
కౌలును తగ్గించాలి. ఒకటి రెండెకరాల రై తులకు, 

న్యాయమని కోచినంతకాలం అసలు సన్నులు “లేకుండా 
చేయాలి. చిన్న ఎసెట్ దార్హ నికరాదాయాలను అనుస. 
రించి వారిపై పన్నులు వేయాలి. 

బి కొంత పరిమితిదాటిన తర్వాత, ఆస్తులపై పై 

(క్రమాభివృద్ధి అనుసారం మరణ సుంకాలు విధించాలి. 

తి. సెన్యం ఖర్చు సగానికిసగం తగ్గించాలి. 

4. సివిల్ ఉద్యోగుల జీతాలు చాలావరకు తగ్గిం 

చాలి. (పత్యేక నీపణులకు మినహో తక్కిన (పభుత్వ 

ఉద్య|ోగు లెవరికీ 500 రూపాయలకు మింది జీతం. 
వుండరాదు. 

5. భారత దేశంలో తయారయే ఉప్సుమీద పన్ను 

వుండరాదు. 

ఆరిక విషయాలు. 
1. స్వదేశీ వస్ర్రపరిశమను రక్షించాలి. విదేశీ 

వస్త్రాలు, నూలు దేశంలోకి రాకుండా నిషేధించాలి... 

సర్నిశమల్ని కూడా” 

రక్షించాలి. 

2. మత్తుపానీయాలు, మందులు, వై ద్యానికి కావల 
సినవి తప్ప తక్కిన వాటిని నిషేధించాలి. 

8. (ద్రవ్యమారక పద్ధతి దేశ (ప్రయోజనాలకు అను... 
గుణంగా వుండాలి. 

4. (పధాన పరిిశమ లన్నిటినీ (పభుక్యం వశం. 
చేసుకోవాలి. గనులు, రైల్వేలు, జలమార్లాలు, నౌకలు. 
మొదలై న (ప్రయాణ సౌకర్యాలన్నీ ప్రభుత్వానికి, 
చెందాలి. 

ర్. రైతుల రుణాల్ని తీర్చాలి. అనుచిత మైన. 

వడ్డీలను “రూపుమాపాలి. 

“|. పౌరు లందరికీ నెనిక శిక్షణ _ ఇవ్వాలి, 
(పభుత్వ _సెన్యాలుకౌక వేర రక్షణ _సెనిక దళాలు 
వుండాలి. 

కరాచీ కాంటగెస్లోని (ప్రాథమిక హక్కుల. 
(పణాళశిక ఈ విషయంలో 1980 జనవరి నాటి పరిస్టితి. 



నం/గామయ చరత. . 

శంకే ముందడుగు వేసిందనే చెప్పాలి. రాజకీయంగా 
కరాచి కౌం(గెస్, గాంధీ విధానానికి విజయంచే కూర్చినా 
కౌంటగెస్ కార్యక్రమంలో అతివాద, సోషలిస్తు 
ధోరణి చోటు చేసుకోడం కూడా కనసడుతుంది. 

'గాందీ_ ఇర్విన్ బిడంబడికవల్ల కొంతమందిలో 

నైనా ఏర్పడ్డ ఉత్సాహం త్వరలోనే అణగారి 

పోయింది. 1981 ఎ(పిల్ 18న ఇర్విన్స్టానే వె వెస 
'యిగా లార్త్ విల్లింగ్గన్ వచ్చాడు. కొ త వె వై (స్రాయి 
హాయాంలో ఈ ఒడంబడికను ఉల్లంఘించడం సారంభ 
మయింది. సంయు ర్త రాష్ట్రం (యు.: పి. లో సాయుధ 

పోలిసులు. మేజిసే స్రట్లు (ప్రజల్ని వేధించి, భయ 
పెట్టడం ప్రారంభించారు. కాం(గెస్ కార్యక ర్త రల 

ఇళ్లపై దాడులుచేయడం, కౌం(గెస్ జండాలను తగుల 

బెట్టడం, ప్రీలను అవమాన పర్చడం మొదలు 

పెట్టారు. జహిరంగసభల్ని నిషేధించి, ఉల్లంఘించిన 
వారిని శిక్షించడం మొదలు పెటారు. గుజరాత్లో 

రైతుల నుంచి లాక్కున్న భూమిని తిరిగి వారికి 

ఇపంచడానికి చాలా గ్రమసడాలి వచ్చింది. బెంగా 

ల్ లో విచారణ లేకుండానే కాం(గెస్ వాదులను అరెస్టు 

చేయడం మొదలు పెటారు. న్యాయవాదులు హోమీ 
పత్రాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బొంబాయిలో ఖె దీలను 

విడుదల చేయలేదు. శాంతియుతంగా పి కెటీ ౦గు 

చేయడాన్ని కూడా సహించలేదు. స్కూళ్ళ నుంచి 

విద్యార్లుల్ని వెళ్ళగొట్రారు. మద్రాసు, ఢిలీలలోకూడా, 
ఇదే మాదిరిగా ఒడంబడికను వుల్లంఘంచారు. 

గాందీ ఈ వి; షయాలన్నీ _పభుత్వ దృష్టికి తెచ్చి 

.ఏచారించవలసిందిగా కోరినా, ఆపని జరగలేదు. గాందీ 

-ఇర్విన్ ఒడంబడికను ఊల్లంఘించిన సంఘటనలను 

విచారించడానికి పభుత్వం, 

మధ్యవర్తి రి సంఘాలు ఏర్పరచాలన్న _ గాంధీ నూచ 
నను ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. అలా చేస్తే (ప్రభు 
“త్వ్వంతో సమానస్థాయికి కౌం(గెస్ వస్తుందని. (టిటిష్ 

అధికారులు భయపడ్డారు. ఈ సమస స్య పై పె చివరకు 

గాంధీ లండన్ రౌండ్ పేబుల్ సమావేశానికి వెళ్ళనని 
ఆగస్టులో పట్టుబట్టాడు. ఐనా వెల్లి ంగ్గన్ లొంగలేదు. 

డాక్షర్ అన్నారిని “కొం(గైస్ వతినిధిగా లండన్ పంపా 

లనే నిర్హ యానికి కూడా వె వె (సాయి అడ్డు తగిలాడు. 

ఇతర మ్ుస్తిం ప్రతినిధులు అన్సారీ శే పేరుకు వ్యతిరే 
.కించుతున్నారని (పభుత్వం చెప్పింది. అంతేకాక 

కౌం(గస్లకో కూడిన 
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హిందూ, సిక్కు, ముస్తిం మతతత్వ వాదు లకు 

(పాతినిధ్యం వారి సంఖ్యకు తగినట్టుగాక, ఎక్కు-వగా 

ఇచ్చింది. కొన్ని విషయాలపై వివరణ కోరేందుకు 
సేల్, నెహూ మొదలై న వారితో కలిసి గాందీ 

సిమ్లాలో, వె వై (సాయిని కలిశాడు. సూరత్ జిల్లాలోని 

కోన్ని (గామాలలో బలవంతంగా భూమి శిస్తు వసూలు 

గురించి ప్రభుత్యం విచారించుతుందని వె వె (సాయి హోమీ 

ఇచ్చాడు. కాం(గెస్ ఇంతవరకు తనే దృష్టికి తేని 

విషయాలలో విచారణ జరసపబోమన్నాడు. ఒక సంద 

ర్భంలో వె(సాయిని కలియడానికి గాందీ వెళ్ళినపుడు, 

ఆయన వెంట జి. డి. బిర్లా కూడా వున్నాడు. 

చిట్టచివరకు రెండవ "రౌండ్ పేబుల్ సమా వేశంలో 

పాల్గొ నేందుకు, గాందీ లండన్ బయలుదేరి వెళ్ళాడు. 

ఈ “సమావేశం 1981 సెపైంజిర్ నుంచి డిసెంబర్ 

వరకు జరిగింది. కౌం[గెస్ తరపున గాంధీ ఒక్కడే 

(ప్రతినిధి. ఆ సమావేశంలో కాం(గస్ (ప్రతినిధుల 

సంఖ్య ఎక్కువగా వుంకే, అందులోనూ జాతీయ 

ముస్లిములు కూడా పాల్గొంటే బాగుండేది. కాని గాందీ 

తన బలాన్ని అధికంగా అంచనా వేసుకొన్నాడు. 
సరోజినీ నాయుడు, పండిట్ మాలవీయలు కూడా 

వెళ్ళారు, కాని, వారు కౌంగెస్ (ప్రతినిధులుగా కాక 

వ్యక్తిగత హోదాలో వెళ్ళారు. 
రెండవరౌండ్ పేబుల్ సమావేశంలో చర్చలు 

నాల్లు నెలలపాటు జరిగాయి. భవిష్యత్ రాజ్యాంగ 

నిర్మాణం గురించేగాక మెనారిటీల (వాతినిధ్య సమస్య 

(ప్రధానంగా ఈ చర్చల్లో తలెత్తింది, రక్షణ సేనలు, 

విదేశ వ్యవ హారాలు “భారతీయులకి ఇస్తే సంపూర్త 

స్వాతంత్యంకోసం తాను ఆొశించనని గాంధి అన్నాడు. 

ఇది లాహోర్ కాంగ్రెస్ తీర్మానానికి. విరుద్దమని 

కొందరు. గాంధీ దృష్టికి తెచ్చారు. అధినివేశ “ప్రతి 
పత్తి చివరకి సంపూర్ణ “స్వాతంత్ర్యానికి దారి తీస్తుం 

దస్ గాందీ జవావిచ్చాడు. 

మెనారిటీల (ప్రాతినిధ్య సమస్య పె పూర్తిగా (ప్రతి 
స్తంభన ఏర్పడింది. జిన్నా ఆగాఖాన్, జప్రేల్లాథాన్. 

అంబేద్కర్ లతో ఈ విషయమై విభేదాలు సమసి, 

పోలేదు. 1981 అక్టోబరు 8న వివిధ (పతినిధి వరా 

లతో జరిపిన తన సంభాషణలు విఫలం చెందాయని 

గాంధీ అంగీకరించాడు. హిందూ, సిక్కు మతవాదులు 

కూడా (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వ కుతం(తాలకు తోడ్పడ్డారు. 
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ఏకగ్రీవంగా (బిటిష్ (ప్రభుత్వం ముందు ఒక (ప్రతి 

పాదన చేయాలనే గాందీ సూచనకు వీరంతా అడ్డు 

అయ్యారు. “విదేశీ పెత్తనం వల్లనే, మన విభేదాలు 

తలె _త్తక పోయినా, ఆ విభేదాలు మరింత విగుసుకు 

పోయాయి. అందుచే వీటి పరిషా గ్రారం స్వరాజ్య 

రాజ్యాంగానికి పునాదికాక, కిరీటమే అవుతుంది. 

స్వాతం (త్య భానోదయంతో మత విభిదాలనే మంచు 

పెళ్ళలు కరిగి పోతాయనే దానిలో నా కెలాంటి 

సందేహంలేదు” అని గాంధీ ఎంత మొత్తుకున్నా పరి 

ష్కారం కుదరలేదు. 

గాందీ ఉత చేతులతో 1981 డిసెంబర్ 28 న 

భారత దేశానికి" తిరిగి వచ్చాడు. ఐనా గాంది తిరిగి 

పోరాటానికి సన్నద్దుడె లేడు. పోర్తు సయ్యద్ నుంచే 

భారత కార్యాలయానికి ఒక కేబిల్ పంపించుతూ, తాను 

తన శ క్రినంతా వినియోగించి శాంతి కోసమే కషి 

చేస్తానని గాంధీ అన్నాడు. బొంబాయికి గాందీ తిరిగి 

వచ్చిన రోజున 1931 డిసెంబరు 28 న న పోరాటాన్ని 

తిరిగి ప్రారంభించరాదంటూ ఒక తీర్మానం తయారు 

చేశాడు. అసలు ఈ ధోరణి రౌండ్ కేబుల్ సమా 

వేశంలోని ఆయన ఉపన్యాసాలలో నే స్పష్షమెంది. 

రౌండ్. పేబుల్ మహాసభలో గాంధీ ఎలా (వర్తి రిం 

చాడో కాం[గెస్ చరిత్రకారుడు పట్టాభి వివరించాడు. 
గాందీ “సా మాజ్యభావ లక్ష్యమునకును, మిత్రదేశము 

లొడబడియుండు నొక కాౌమన్వెల్లు లక్ష్యమునకుగల 

భేదమును వివరించెను. ఇది యొక వ్యాపారస్తుడు తన 
వ్యాపారము నితరుని కప్పగించుట వంటిదనెను. 

ఇర్వురు భాగస్వాములు విడిపోవునప్పుడు జమా ఖర్చు 

లెక్కలను సరిచూ చుకొందురను సామ్యము? దెచ్చెను... 

ఇంగ్లాండు, భారత దేశమును క త్తితోగాక (పేమ సూత్ర 

ముచే బంధించి యుంచిన యెడల (టిటిష్వారి బద్దె 

ట్ను మేమే సరిపుచ్చి యిత్తుమని వాగ్దానము చేసెను.” 

గొ13 కసాయివాళ్ఞ ' నమిష్టైనట్లు గాంధి (విటిష 

పరిపాలకుల పై పెట్టుకొ న్నఆశలు అడీయాసలయ్యాయి. 

గాంధీ ఇర్వి న్ ఒడంబడిక ఫలితంగా ఏర్పడిన 

పోరాట విరామకాలంలో (బిటిషు _సభుత్వం జాతీ 

యోద్య మాన్ని అణచివేయడానికి సకల సన్నాహాలు 
చేస్తూనే వుంది. (టైటిమ పభుత్వ చి తవృ త్తి తీ ఎలా 

వుందో తెలియజేయడానికి ఒక్క చిన్న ఉదాహారణ 

చాలు. 

ఖ్రార్ల స్వ్యాంతం [ల్ శ్రా 

రెండవ రౌండ్ కేబుల్ సమావేశకాలంలో చక 

వర్తి, (పతినిధులను బకింగుహిమ్ పాలస్కి ఆహో 

నించాడు. గాంధీని కూడా అలాగే ఆహ్వానించాడు. 
. మధ్య జరిగిన సంభాషణలో చక్రవర్తి రి. దక్షి 

ణా(ఫికాలో తాను గాందీని కలుసుకున్న ప్పుడూ, 1918 

వరకూ గాంధీ మంచివాడేననీ కాని ఆ తర్వాత ఏదో" 
కొంత పొరపాటు జరిగిందని అన్నాడు. గాంధీ దీ:కి 

జవాబు చెప్పలేదు. “నా కుమారుడు వేల్పుయువరాజును, 
ఎందుకు బహిష్కరించారు?” అని చక్రవర్తి రి _పశ్నిం 

చాడు. “బహిష్కరించింది మీ కుమారుణ్ణి కౌదు మహో 

శయా, [బిటిషు సింహోసనపు అధికారో ప్రతినిధిని” 

అని గాంధీ జవాబిచ్చాడు. భారతదేశంలో తిరుగు. 

బాటును, తాను సహించబోనని చక్రవర్తి హెచ్చ 

రించాడు. గాందీ మర్యాదగా “ఈ అంశం పై మీతో 

వాదించుతానని ఘనత వహించిన తమరు ఆశంచకండి” | 

అన్నాడు. ఇది తర్వాత (బిటిమ పభుత్వం చేపట్టిన. 

దమన నీతికి సూచన కాబోలు | 

తిరిగి కథోర నిర్బంధ కాండ 

వె(సౌయి విల్తి ౦గ్గన్ హయాంలో (ప్రభుత్వం 

తీవ్ర నిర్బంధ "విధానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టింది. వేభు. 
తత్వంతో సం (పతింపులు సాగుతున్నాయి. కాబట్టి. 

ఈలోగా రైతులు శిస్తు చెల్లి: ంచవద్దని యు. పి. 

కాం(గెస్ "వాదులు సలహా యిచ్చారు. వీరందరినీ. 

(ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది. జవహర్ లాల్ నెహూ), 

పురుషో త్రమదాస్ టాండన్, టి. ఎ. 3. షెర్యానీ: 

లనుకూడా అరెస్టయి నవారిలో వున్నారు. గాంధీ భారత 

దేశానికి ఇక ఐదు రోజుల్లో వస్తాడనగా ఈ అరె. 

సులు జరిగాయి. వాయువ్య రాష్ట్రంలో అబ్బుల్ గఫార్ 

ఖాన్, అతడి సోదరుడు డాక్టన్ ఖాన్ సా హెబద్ను 

(ప్రభుత్యం అరెస్టు చేసింది అత్యవసర (ఎమర్జన్సీ) 

ఆర్తి నన్సుల్ని 'సంయు క్ర రాష్ట్రం యు. పి. ) 

బెంగాల్, వాయువ్య రాష్ట్రా లలో జారీచేసింది. 

వాయువ్య రాష్ట్రంలో సెనిక పాలన విధించింది. 
1981 ఆగస్తు 91 శేదీ మొదలు మూడురోజులు. 
బెంగాల్లో చిటగాంగు పటణం, అనధికార యూరోపి. 
యనులు వారికి తోడుగావచి ఎన గూండాల పాలబడింది. 

వారు జాతీయ వాదుల ఇళ్ళను లూటీ చేస్తుంటే, పోలీ - 
సులు చూసూ వూరుకొన్నారు. ఒక _పెస్ను నాశనం... 
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చేసి, దాని యజమానిని చావచితక కొటారు. మత 

కలహాన్ని (ప్రారంభించవలసిందిగా (ప్రజల్ని నిర్చం 
ధించి విఫల మయ్యారు. బార్జోలీరై తుల విషయంలొ 

సోలీసుల అత్యాచారాలను విచారించడానికి ఆర్. 

గార్డెన్ను నియమించింది. భూలాభాయ్ దేశాయ్, వల లి 

భాయ్పపేల్ రైతుల తరపున నిలిచారు. ప్రభుత $౦ 
వీరితో సహాకరించలేదు. అందు చే 

పోయింది. 

ఐర్హండులో విప్ప వకారుల్ని అణచుటలో అనుభవం 

వున్న సర్ జాన్ “ఆండర్సన్ బెంగాల్ గవర్నరు 

అయ్యాడు. ఖర్ల పూర్ సమీపంలోని హిజిలీ డిటెన్షన్ 

శిబిరంలో డిచెన్యూలపె పె లాఠీచార్జి జరిపి కాల్పులు 

సాగించగా ఇద్దరు చనిపోయారు. “ఇరవై మంది గాయ 

పడ్డారు. ఆంధరాష్ట్రంలో భూమిపన్ను శ్ "సెటిల్ మెంట్ 

దారా 18 4 రూపాయలు హెచ్చించి వసూలు చేయ 

డానికి సిద్దంగావుంది. (పభుత్వం పన్నులు ఇవ్వమని 

అంకె ఆరి నెన్సు (ప్రకటిస్తానని మ।దాసు గవర్నర్ 

బెదిరిస్తూ వున్నాడు. 

ఈ శ పరిస్తితులలో వె వె సాయితో ఇంటరూ్యూకో రాడు 

గాందీ. అందుకు వె! వైస్రాయి పెట్టిన షరతు గాంధీతన 

సహాచరుల చర్యల్ని ఖండించడం, "రెండవది బెంగాల్, 

యు. పి. వాయువ్య రాష్టాఫల సంగతి చర్చించకుండా 

వుండటం. దీనికి నంది అం గీకరించలేదు. 

కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ 1982 జనవర్శిపారం 

భంతో సమావేశమై తిరిగి శాసనో న్లంఘనం పారం 

భించాలని ని రయించింది. ఈః తీర్మానాన్ని వవరించ 

డానికె, వె! (సాయిని అనుమతి కోరాడు గాందీ. దానికి 

కరాడా 'వె్య్యసాయి తిరస్కరించాడు. దీనితో సం(పతిం 

పులు పూర్తిగా భగ్న మైనందున శాసనోల్లంఘన ఉద్య 

మాన్ని పారంభించా లని కౌం(గెస్ నిర్హయించింది. 

జనవరి 8వ తేదీ అర్జర్వాతి, తెల్లవారితే 4వ లేదీ 

అనగా గాంధినీ. (ప్రముఖ “కాం(గెస్ “నాయకులందర్నీ 

అరెస్టు చేసింది (ప్రభుత్వం, కౌం(గెస్ సీ, దాని అను 

బంద్ సంస్థల్ని నిషేధించింది. కౌంగెస్ పత్రికలను 

-షీధించింది. కాం(గెస్ నిధులను, ఆస్తులను, స్థలాలను 

సద్న పరచుకొంది. 1880లో వలె ఒకొక్క-టిగా 

కాక, మూకుమ్మడిగా ఆర్షి నెన్సులను గుమ్మరించింది. 

సర్ సామ్యూల్ హోర్, కామన్సు సభలో ఈ అఆర్టి 
నెన్సులు చాలా కఠిన మెనవీ తీ వమైనవీ అని అంగీక 

ఆ విచారణ లగి 
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రించాడు .ఈ సారి “బరిగిచిన పోరాబంికాదన్నాడు. 
“కృతిమ నిబంధనలతో మేము ఆటలాడటం లేదు” 

అని భారత (వభుత్వహో౦ళాఖా సభ్యుడ న్నాడు. (ప్రభు 

త్వానికి సంబంధించినంత వరకు, ఈః ఆరినెన్సులకు 

కాల పరిమితి లేదన్నాడు. “రబ్బరుతొ డుగుల (గ్లోవ్స్ 

తో యుద్దం ఎనరూ చేయరు” అంటూ బొంబాయి 

ప్రభుత్య “ప్రతినిధి అన్నాడు. కొద్ది కాలంలోనే ఈ 

ఆర్టినెన్సుల సంఖ్య 13కి పెరిగింది దాదాపు “భారతీయ 

జీవనానికి సంబంధించిన (పతి కార్యకలాపానికి” ఈ 

ఆర్డి నెన్సులు వ ర్హించాయి. అంపే వీటి సాకుతో ఏ 

కార్యకలాపాన్నయినా నిషేధించి శిక్షించ వచ్చునన్న 

మాట. “సిపాయి తిరుగుబాటు” నాటికన్నా కూడా ఈ 

ఆర్షి నెన్సులు కఠినంగా వున్నాయని చర్చిల్ 'సెతం 

అరిగికరించా చాడు. ఒక విచిత్రమైన ఉదాహరణ కావా 

లంటే పిల్లలు గనుక ఎదైనా “నేరం, చేశే సః వారి తలి 

దం(డ్రులుగాని, సంరక్షకులు గాని శిక్షారులు. 

1082 జనవరి 10 నాటికి (పమ కాంగ్రెస్ 

నాయకులంతా అరెస్టయ్యారు. కాం[గెస్ను నే 

దించటం అటుంచి, దానితో ఎలాంటి సంబంధంలేని 

| సంస్థలు కూడా ని షేధించబడ్డాయి. యువజన సంఘాలు, 

జాతీయ పాఠశాలలు, సంస్థలు, 

కాం_గస్ ఆస్ప(తులు, స్వదేశీ సంస్థలు, లై లె (బరీలు_ 

ఇవన్నీ ని "షెధింపబడ్డాయి 

1992 లో పభుత్వం భయానక పరిస్టితులు 

సృష్టించింది. న్యాయం, చటం అంటూ లేదు. "మధ్య 

యుగాలనాటి మృగదశకు "పోయారు పాలకులు. ఆ 

తర్వాత కాలంలో హిట్లరూ అతని అనుచరులూ అధి 

కారంలోకి వచ్చి చేసిన దురంతాలతో (బ్రిటిష్ 

ప్రభుత్వ అఘాయిత్యాలను పోల్చవచ్చు. “నేనూ 

ఒక రకంగా భారతదేశంలో ముస్పోోలినీని అవుతు 

న్నాను” అని సిగ్గులేకుండా వెల్తింగ్లన్ చెప్పుకున్నాడు. 

1932 లో ఇండియాలీగ్ భారత దేశంలోని పరి 

స్టితుల్ని విచారించడానికి ఒక కమితీనిపంపింది. అందులో 

వలెన్ విల్కిన్సన్ (లేబర్ పా కి చెందిన పార్లమెంట్ 

సభు కడు), లియొనార్స్ మేటర్నొ, వి. కె. కృష్ణమీనన్ 

ఉన్నరు “భారత దేశ పరిస్టితి” అంటూ ఈ కమిటీ 

19888 లో లండన్ నుంచి ఒకని వేదికను (పచురించింది. 

ఈ నివేదికకు ఉపోద్దాతం రాసిన బెటాండి రస్సెల్, 

భారత దేశంలోని బ్రిటిష్ దురంతాలు హిట్లరు దురం 

విద్యార్తిసంఘాలు, 
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తాలను మించిపోయినవన్నాడు. అందులో ఈ క్రింది 
విషయాలను వివరించింది. 

(బిటిమ (ప్రజలు నము తున్నట్టుగా భారతదేశంలో 
వ్యక్తి స్వేచ్చగాని, రక్షణలుగాని లేవు. మార్షల్లా 
పరిసితులు నెలకొని వున్నాయి. మామూలు చట్టాల 
ద్వారా పనిచేయటం నిలిపివేయబడింది. న్యాయచట్రాల 
స్తానే పరిపాలనాధికారుల ఏవక్షతో కూడిన పాలన 
కోనసాగుతూంది. పోలీనుల స్థానంలో శాంతి భదత 
లను కాపాడటానికి సైనికుల్ని ఉపయోగించుతున్నారు. 
సాయుధ పోలీసుల్ని ఉపయోగించడం పరిపాటి 
అయింది. ప్యూనిటివ్ జరిమానాలు, బలవంతంగా 
వస్తువుల్ని సప్లయి చేయాలని నిర్పంధించటం జరు 
గుతూ వుంది. ఆయుధాలు మోసుకు వెళు తున్నట్టుకాని, 
సమాచారం తీసుకువెళు తున్నటుకాని తెలిసినపుడు, ఒక 
వ్య కీని అక్కడి కక్కడే ఆపి సోదా చేయవచ్చు. 
(ప్రత్యేక (టిబ్యునల్స్ విధించారు. ఒక రాష్ట్రంలోనే 
తిరగడానికి వ్య కులకూ, ఒక్ ్కా-క్కప్పుడు (పజా 
సముదాయాలకు అనుమతి పత్రాలు కొవాలి. రెళ్వారీ 
(గ్రామాల్లో సెనికుల్ని మకాం పెట్టించారు. సెనికులు 
పహరా తిరుగుతూ తమ కేకలకు జవాబివ్వని రెతుల్ని 
కాల్చి చంపిన ఘటనలు కూడా వున్నాయి. 

(ప్రభుత్వ దమనకాండ ఎంతదూరం పోతుందో 
చెప్పడానికి ఒక్క ఉదాహరణ చాలు. కౌం(గెస్ వారికి 
గాని, దానికి సందింధించిన కార్యకలాపాలకు గాని ఎవ 
రైనా మున్ముందు డబ్బు ఇసారేమోనన్న సందేహం 
(పభుత్వానికి కలిగితే, అలాంటి వ్య కల ఖాతాలను 
పరీక్షించడానికి (సభుత్వానికి హక్కు_ంది. 

(పభుత్వ దౌ ష్యాలకు అంతూ పొంతూ లేదు. 
సభలను [క్రూరంగా లాశీచారీచేసి చెదరగొటింది. లాకప్లోను, తైళ్ళలోను సళ్యి(గహులను “నానా 
బాధలు పెటింది. (గామాలలో సామూహిక జరి 
మానాలు విధించింది. సత్యా(గహుల బంధువుల్ని, 
ఇరుగు పొరుగు వారిని కూడా బాధించింది. కొన్ని 
సందర్భాలలో స్త్రీలను వివస్త్రలను చేయటం, మాన భంగం చేయటంకూడా జరిగింది. జెండా _పతిషాపనజఒక నేరం స్వదేశీవస్రధారణ అపరాధం. హ రాజ్ళనమయ ములో దుకాణాలు మూసి వేసినందుకు శిక్ష విధించబడింది 
ఫ(త్రికా వా_ర్తలపె సెన్సారు విధించబడింది. ఊఉ తరాలు 
“సెన్సారు చేయటం, నిలిపి వేయటం పరిపాటి అయంది. 

వారల న్నా తంగత్యొ 

మూకుమ్మడి విచారణల ద్వారా, అసలు విచారణ 
లేకుండానే జెళ్ళపాలు చేయటం నిత్యకృత్య మెంది. 
ఐదుగురికన్నా ఎక్కువమంది, గుమికూడరాదంటూ 
144 వ సెకన్ విధించబడింది. వలంటీర ను, పికె 
టర్లను లాఠీలతో మో దేవారు- పజలను స్వస్థలాల 
నుంచి వెళ్ళగొటటం, ఫలానిచోటనే వుండాలని 
నిర్బంధించటం లాంటి నిషేధాజ్జల్ని అధికారులు జారీ 
చేశారు. (పజల ఆ సని ధ్వంసం చేశారు. సాంఘిక 
సేవా సంస్థల్ని కూడా మూసివేశారు. పజల గృహ 
సామ।గిని, ఇంట్లో పా_తలను, నగల్ని, పళువుల్ని 
అన్నీ స్వాధినపరచుకోవడం, కొన్నింటిని నాశనం 
చేయటం (సారంభించారు. ఈ విధంగా (పజల మనో 
నీబ్బరాన్ని నాశనం చేయాలని (ప్రభుత్య ఉద్దేశం, 
మామూలు నేరస్టులకన్నా అధ్వాన్నంగా రాజకీయ 
ఖైదీలను చూడాలని (ప్రభుత్వం రహన్య సర్కు్య్యులర్ 
పంపింది. జైలులో కొరడాలతో కొట్టడం సర్వ సాధా 
రణ మెంది. 

ఆరువారాల్లో (ప్రభుత్వం ఉద్యమాన్ని అణచివేయ 
గలనని భావించింది. కాని నాయకత్వం అరెస్టయి 
పోయినా, నెనిక నాయకుడు లేని సెన్యంలాగ పరిస్టితి 
ఎర్చడినా, భారతీయులు తమ భె ర్యసాహసాలు 
(ప్రదర్శించారు. కొన్ని నెలలపాటు ఉద్యమాన్ని సాగిం 
చారు. చై ళ్ళు నిండిపోయాయి. తాత్కాలికంగా 
ఏర్పాటు చేసిన జె ళ్ళు కూడా చాలలేదు. (పభుత్వ 
చట్టాల్ని ఎన్నీ విధాల ఉల్రంఘించడానిక్రి వీలుందో 
అన్నీ విధాలా ఉల్లంఘించడం మొదలు పెట్టారు 
(ప్రజలు. సారాదుకాణాన్ని పికెట్ చేశారు. అబ్కారీ 
రెవెన్యూ తగ్గిపోయేలా చేశారు. కొన్నిచోట్ల భూమి 
శిస్తు చెల్లించలేదు. అడవి పుల్లరి కట్టలేదు. చౌకీదారీ 
పన్నులు చెల్లించలేదు. నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించి జాతీయ 
పతాకాల్ని భవనాలు మార్కాటపెన, - బహిరంగ 
(ప్రదేశాలలో (పతిష్టించేవారు. 'ఆ పతాకాలను పోలీ 
సులు తొలగించుతూవుం పే అడుపడి సత్యాగ్రహం 
చేసేవారు. గాందీ టోపీలను ధరించటం (పభుత్వం 
నిషేధించింది. (పజలు ధిక్కరించి టోపీలు పెటుకొని అరెస్టయేవారు. వందేమాతరం పాడరాదనే ని"పేహిన్ని 
కాత రు చేయకుండా పాడి, (శ ఎపాలయ్యారు కొందరు. 
(టిటిష్ వస్త్ర, వసు బహిష్కరణ కారణంగా, భారత i దేశానికి (బ్రిటిష్ 'దిగుమతులలో కొంతభాగం తగ 



నం/గామ భరి [క్ 

పోయింది. (పభుత ౪౦ ఎంత కట్టుడిట్లాలు చేసినా, 

సత్యా_గ్రహులు కరప(తాలు అచ్చువేసో,  శపడేసో, 

'సైక్షొస్తయిల్ చేసో పంచి పెడుతూనే వుండేవారు. 

గాందీని అరెస్టు చేసిన జనవరి 4న అఖిలభారత 

ఖె దీల దినంగా పాటించారు. పెషావర్ కొల్పులు జరి 

గిన నాడు, పెషావర్ దినం జరిపారు. ఏప్రిల్లో 

జాతీయ వారోత వం జరిపారు. 

ఢిలీ కాంగెసు మహాసభ 

1882 ఏపిల్ ౫4 న కాం[గస్ మహాసభ జర 

గాల్సిన రోజు. తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు మదనమోహన్ 

మాలవీయ. ఆయన్ని పోలీసులు ఢిలీకి రాకముందే 

అరెస్టు చేశారు. ఐనాకూడా పోలీసుల కన్నుగప్పి, 

ఢిల్రీలోని చాందినీ చౌక్లోని క్రాకొటవర్ కింద మహా 
సభ జరిగింది. 500 మంది (పతినిధులు హోజ 

రయ్యారు. పోలీసులు మహాసభ జరిగే చోటికి వచ్చే 

సరికే, సేఠ్ రణచోడ్దాస్ అమృతలాల్ ఆధ్వర్యాన. 

నాల్లు తీర్మానాలు చేసిన తర్వాత కౌం(గెన్ మహాసభ 

ముగిసింది. _ కౌం[గెస్ సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్య ఆద 

ర్శాన్ని పునరుద్దాటించింది. శాసనోల్లంఘన ఉద్య 

మాన్ని తిరిగి (ప్రారంభించినందుకు ఆమోదాన్ని తెలియ 

చేసింది. గాందీ. నాయకత్యంలోను, అహింసా 

సిద్దాంతం పట్ల విశ్వాసాన్ని (ప్రకటించింది. ఇక్కడికి 

వచ్చిన (ప్రతినిధులను కొందర్ని తోవలో (ప్రభుత్వం 

అరెస్టుచేసి మే 1న విడుదల చేసింది. ఇలాగే రాష్ట్ర 

జిల్లాల సభలు కూడా దేశంలో అనేకచో ట్ర జరిగేఏ 

కలత తా కాం గెన్ మహాసభ 

(ప్రభుత్వ నిషే షేధాల్ని లెక్క చేయక, ఢిల్లీ కాంగెస్ 

మహాసభ లాగానే కలకతా కాం గెస్ మహాసభ కూడా 

జరిగింది. - 19888 మార్చి 81 న ఈ మహాసభ జరి 

గింది. ఈ మహాసభకు. అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి 

2,200 మంది (ప్రతినిధులు ఎన్నుకోబడ్డారు. పండిత 

మదనమోహన మాలవీయ అధ్యక్షత వహించడానికి 

అంగీకరించారు. కాని (పభుత్వం కోవలోనే అసన్ 

సోల్ రైల్వే 'ఫ్రేషన్వద్ద అరెస్టు చేసింది, సభకు 

వస్తున్న" మోతీలాల్ నెహూ9 సతిని, డాక్టర్ సయ్యద్ 

మహ్మద్ మొదళథైైన వారిని అరెస్టు చేసింది. తాత్కా- 

లిక అధ్యక్షుడైన “ఆణేను కూడా అరెస్టుచేసి జైలులో 

పెట్టింది. ఆయా రాష్ట్రాల (పతినిధులను రాష్ట్రాల 
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లోను, తోవలోను సుమారు వెయ్యిమందికి పెగా 

అరెస్టు చేసింది, ఐనా వెయ్యిమంది (పతినిధులు 

ఎలాగో కలకత్తా చేరుకున్నారు. నిర్తీ త స్థలంలో మహో 

సభ (ప్రారంభించారు. పోలీసుల్ వారిపై లాఠీఛార్జి 

చెశారు. సేన్గు ప్త సతిని, ఇతిర కౌంటగెస్ స్ నాయకుల్ని 
అరెస్టు చేశారు. ఒక వె పు లాఠీలవర్షం కురుస్తున్నా 

లెక్కచేయకుండా (పతినిధులు 7 తీర్కోనాలు చేశారు. 

సెన్గు ప సతికి ఆరునెల్ల శిక్ష విధించదిడింది. వైరి 

8న మాలవీయను వదలి పెటారు. కలకత్తా కౌంటగెస్ పె 

పోలీసుల పాశవిక దాడిని “గురించి వి చారించి, 

ఆయన ఒక (ప్రకటన చేశాడు. పోలీసుల దాడిపె విచా 

రణ గావించాలని (పభుత్యాన్ని కోరాడు. న 

కలకతా కాంగైెస్ మహాసభ లాహోర్ మహాసభ 
చేసిన సంపూర్ణ స్వాతంత్ర ఆదర్శాన్ని పునరుద్దా 

టించ్రింది. శాసనోల్లంఘనం న్యాయసమ్మత మెనదేనని 

నొక్కి-చెప్పింది. శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని బల 

పరచి వి స్టరింపచేయాలని కోరింది. విదేశ వస్తాలు, 

(బిటిష్ వస్తువులను బహిష్క-రించాలనీ, ఖద్దరు 

ధరించాలనీ తీర్మానించింది. (బిటిష్ (ప్రభుత్వం "స్వేత 

స్యతం ద్వారా తెలియచేసిన రాజ్యాంగ ప్రణాళిక భారత 

దేశ (పజలకు అంగీకారం కాదని, ఈ దేశంలో పర 

(ప్రభుత్వాన్ని శాశ్వతంగాపాదుకొల్పడానికి అది ఊద్దేశింప 

బడిందని స్పష్టంచేసింది. 19832 సెపెంబర్ లో గాందీ 

సాగించిన ఉపవాసం జయ(ప్రదంగా ముగిసినందుకు 

గాంధీని అభినందించుతూ కాంగ్రెస్ తీర్మానించింది. 

1881 కరాచీ కాం్యగెస్ ప్రాథమిక హక్కుల తీర్మా 

నాన్ని (పజలకు వివరించాలని చెప్పింది. 

1980-81 లో కన్నా 1982.88 లో నిర్బంధ 

విధానం అతి త్మీవంగా అమలు జరిపింది (ప్రభుతం. 

1932 మే 2 నాటికి అంతే 4 నెలల్లోనే, పండిత మాల 

వీయ నివేదిక (ప్రకారం 80 వేలమంది అరెస్టయారు. 
1988 ఏప్రిల్లో జరిగిన కలకతా కాంటగెస్ మహాసభ 
నాటికి ఒక లక్షా ఇరవై వేలమంది అరెస్తయారు. 

కమ్యూనల్ అవార్డు 

1992 ప్రారంభంలో (బ్రిటిష్ (ప్రధాని రామే 

మాక్షనాల్స్, భారతదేశంలోని వివిధ మతస్టులకు 
రాజ్యాంగంలో ఎలాంటి (ప్రాతినిధ్యం వుండాలనే విష 
యం పై ఒక మధ్యవర్తి పరిష్కారాన్ని (ప్రకటించాడు 

నిజానికి ఈయన్ని మధ్యవ ర్తిగా వుండమని ఎవరూ 
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కోరలేదు. కాని తనంతకు తానే మధ్యవర్తిగా ఉంటా 
నని రామ్సే మాగనారల్ (పకటించుకొన్నాడు. రానున్న a టి 
నూతన రాజ్యాంగచట్రంలో ముస్తి ములకు, వైంస్తవు 
లకు, యూరోపియనకు, ఆందో ఇండియనకు, సిక్కులకు మాత్రమేకాక హరిజనులకు. కడా 
(ప్రత్యేక (సాతినిధ్యం ఉంటుందని (ప్రకటించాడు. 
హరిజనులు, హిందువులలో ఒక భాగంగా కాక, వేరే 
(ప్రత్యేక తరగతిగా విడదీసి వారికి కూడా (పత్యేక 
(వాతినిధ్యం వుంటుందని అన్నాడు. ఆ సమయంలో 
గాంధీ జై లులో ఉన్నాడు. హరిజనుల్ని హిందువుల 
నుంచి వేరు చేయాలనే కుతం(తాన్ని ఎదిరించదల 
చాడు. గాందీ ఎరవాడ జైలులో 1982 'సె ప్రైంబరులో 
ఆ మరణ నిరాహారదీక్ష పూనాడు. గాంధికి హరిజన 
నాయకుల మధ్య అంగీకారం కుదిరితే, ఈ అవార్డును 
సవరించుతానని మాగనాల్ొ వాగానం చేశాడు. మాల 
వీయ చొరవతో “హరీజన నాయకులతో, తదితర 
హిందూ నాయకులమధ్య సమావేశం జరిగింది. డాక్టర్ 
అంబేద్కర్ రాజీకి అంగీకరించాడు. అచే పూనా 
ఓఒడంబడికగా (సిద్ధి కెక్కింది. ఈ ఒడంబడిక మూల 
ముగా హరిజనులకు రిజర్వు చేసిన స్థానాలు తగు 
పాటిగా ఎక్కువ చేశారు. గాంది ఉపవాస్మవతం 
విరమించాడు. కమ్యూనల్ అవార్డుకు సవరణగా అంగీ 
కరింపబడింది. హందువులనుంచి హారిజనులను వేరు 
చేయాలనే (ప్రయత్నం ఈ విధంగా భగ్న మైంది. 

1088 మే 8 నుంచి 21రోజులు ఉపవాసం సాగిసా 
నని జె లునుంచ్రి గాందీ 
సంక్షే మంకోసం ఆత్మ పారిశుధ్యంకోసం తానీ ఉస 
వాసం చేస్తున్నట్లు గాందీ (పకటించాడు. _పకటించిన 
నాడే నిరాహార[ వతం (ప్రారంభమైంది. గాంధీని పభు 
తము విడుదల చేసింది. ఆయన సలహాతో కొం|గెస్ 
తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు ఆణే ఆరువారాలపాటు, ఉద్య 
మాన్ని ఆపివేశాడు, దేశంలో శాంతి కావాలనుకుంపే 
ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకుని సత్యా గహులను 
విడుదల చేయాలని గాంధి పభుత్వానికి విజ్ఞ ప్తి 

_ చేశాడు. (ప్రభుత్వం అందుకు తిరస్కరించింది. ఆరు 
వారాలయ్యాక గాంధీ, వె సాయితో ఇంట రూర్యూ 
కోరాడు. (ప్రభుత్వాన్ని (ప్రతిఘటించుకున్న వారితో 
సంప్రతింపులు సాగించే సమస్యే లేదని వై(సాయి జవా 
బిచ్చాడు. ఆజే, ఇంకా అందుబాటులో ఉన్న ఇతర 

తెలియచేశాడు. హరిజనుల. 

భొరి ఆత న్నారతోం (తరి 

నాయకు లతో సం(ప్రతించాక గాందీ సామూపొక శాస 
నోల్ల ంఘనానికి బదులుగా వ్యకి శాసనోల్లంఘన ఉద్య 
మాన్ని (పారంభించాలని నిరయించాడు. అలా శాస 
నోల్లంఘనం చేసేవారు స్వంత బాధ్యతమీదే చేయాలి. 
ఉద్యమం బహిరంగంగా వుండాలి. రహస్యంగా ఉండ 
రాదు, కౌంగెస్ సంఘాలన్నీ, అఖిలభారత కౌంగగెస్ 
కమిటీతో సహో రద్దవుతాయి. పన్నుల నిరాకరణ, 
భూమిశిస్తు నిరాకరణ ఉద్యమాల్ని వమరమించాలి. 

1988 ఆగస్టు [న గాంధీ ఈ ఉద్యమాన్ని (పారం 
ఫంచాలి. కాని ప్రభుత్యం ముందుగానే ఆశ మవానులు 
$4 మందితో సహో గాందీని అరెస్టు చేసింది. 4 రోజుల 
తర్వాత గాంధీని విడుదల చేసింది. పూనాలో నివసిం 
చాలని గాంధీని శాసించింది (ప్రభుత్వం. గాంధీ ధిక్క 
దించగా, ఆయనకు క్ర సంవత్సరం శిక్ష విధించ 
బడింది. దీనితో వందలాది సత్యా(గహులు సత్యా 
(గహం (ప్రారంభించారు. 1988 ఆగనుకో (పారంభ 
మైన ఈ సత్యాగ్రహం 1984 మార్చి దాకా సాగింది. 

గాంది అరెస్టు అయిన కొద్దిరోజులకే ఆగస్టు 18న 
నిరశన (వతం (ప్రారంభించాడు. జెలు లోపలనుంచే 
హరిజన సేవా కార్య (క్రమాన్ని నిర్వ ర్రించడానికి తనకు 
వీలు కల్పించలేదని చెప్పి, గాందీ ఈ నిరశన([వతం 
పారంభించాడు. ఆగస్టు 28 న ఆయన పరిస్టితి విష 
మించడంతో ఆయన్ని పభుత్వం విడుదల చేసింది. 
ఐనప్పటికీ తనకు విధించిన శిక్షాకాలం సంవత్సరం 
పూరయ్యేదాకా, రాజకీయాల్లో పాల్లోరాదని గాంధీ 
నిశ్పయించుకొన్నాడు. 

1984 ఏపిల్ 7 న గాందీ చేసిన (పకటనతో 
శాసనోలంఘన ఉద్యమం దాదాపు ముగిసిపోయింది. 
శాసనోల్లంఘన కర్తవ్యాన్ని తన ఒక్కని మీదికే 
తీసుకొన్నాడు గాంధీ. 1984 మే 18, 19 తేదీలలో 
సమావేశమైన ఆలిండియా కాం(గెస్ కమిటీ శాననో 
ల్రంఘన ఉద్యమాన్ని ఉపసంహరించుతూ తీర్మానం 
చేసింది. 

1984 జూన్లో (పభుత్వం కాం(గైస్ పై నిషేధం 
తొలగించింది. ఐతే యువజన సంఘాల పెన, రెతు 
సంఘాలపెన్క రెడ్ షర్దుల పెన నిషేధాలను తొలగించ 
లేదు. 1984 జూలై లో కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిషేధిం 
చింది. 



నం(గామ బరి/త 

కౌంగెస్ నుంచి 

కొన్నాళ్ళుగా వున్న వార్త, బొంబాయి కాం|గెస్ 

(1984) లో ధృవపడింది. ఆయన కాం(గెస్ సభ్య 

త్యానికి రాజీనామా చేశాడు. 

ఆ విధంగా 1980 లో అత్యంత ఉత్సాహ వాతా 

వరణంలో (పారంభమెసగ . జాతీయ స్వాతంత్ర్య 

పోరాటం, 1984 లో నిరుత్సాహ వాతావరణంతో 

ముగిసింది. ఆశించిన స్వాతంత్రం సిద్ధించని మాట 

నిజమే. కాని అంతమాత్రాన ఈ ఉద్య మంవల్ల కల్లిన 

సత్ఫలితాలను చూడకుండా కళ్ళు మూసుకోలేము. ఈ 

ఉద్యమంలో అనేక ఎనలేని 

త్యాగాలు చేయడానికీ స్త్రీలూ, పురుషులూ సంసిద్ద 

మయ్యారు. శాసనోల్లంఘనోద్యమం (బ్రిటిష్ పభుత్వ 
నగ్న స్వరూపాన్ని 

నైతిక (ప్రతిష్ట నలుగురిలో నవ్వులపాలైంది. రవీంద్ర 

నాథ ఠాకూర్ అన్నట్లు అది యూరప్కు పెద్ద నైతిక 

బాధలు పడటానికీ, 

గాందీ నిష్క.మించుతాడని. 

(పపంచానికి చాటింది. దాని 
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అపజయం. యూరప్ వంక ఉన్నత భావంతో 

చూసిన ఆసియా ఇపుడు యూరప్ను హీనభావంతో 

చూడవచ్చు. 

ఈ కాలంలోని జాతీయోద్యమం చేసిన కృషికి 

అది గర్వపడవచ్చు. ఈ కాలంలో సా్యమాజ్యవాదం 

తన అధునాతన ఆయుధబలంతో, నిర్బంధ విధానంతో 

(వజల్ని లొంగదీసి, వారి మనోనిబ్బరాన్ని సడలించి, 

స్వాతం (త్య ఉద్యమాన్ని కాలరాయవచ్చాని భావిం 

చింది. కాని ఆ ఆశయు నెరవేరలేదు. స్వాతం్యత్య 

సమరాగ్నిలో కాకలుతీరిన జాతీయోద్యమశ కులు 

రోజురోజుకూ బలపడుతూ వచ్చాయి. జాతీయెక్యతను 

మరింత _ పెంపొందించుకొన్నాయి. (పగాఢ ఆత్మ 

విశ్వాసాన్ని అలవర్చుకొన్నాయి. తమ కార్యదీక్షకు 

మరింత గర్వపడ్డాయి. మరింత కృత నిశ్చయంతో 

మరో సమరఘట్లంలో ప్రవేశించడానికి ఉఊద్యు కృమవు 

తున్నాయి. 



అతివాద దిశలో 

980. 84 ఉద్యమం 1922 నాటి ఉద్యమంకన్నా, 
చాలా భిన్నమైంది. రెండో (పపంచ యుద్ధం (పారంభ 
మయ్యేలోగా ఈ కొద్ది సంవత్సరాలలో జాతీయ 
కాం(గైస్లోను, జాతీయ విమోచనోద్యమంలోను 
అతివాదశ కులు మును పెన్నడూ లేనంతగా పెరుగ 

జొచ్చాయి. సోషలిస్టు భావాలు కలవారు, కమ్యూ 
నిస్తులు, అతివాదులు, సమర శీల సాయాజ్యవాద వ్యతి 
రేకులు, (ప్రధానంగా వీటిలో వున్నారు. అతివాద శక్తులు 

కాం(గస్కు వెలుపల. కూడ అఖిలభారత పేజా 
సంఘాల్ని నిర్మించాయి. స్వతంత్ర (ప్రజాపోరాటాలను 
నడిపాయి. 

ఏర్పడింది. తన సెక్తేరియన్ ధోరణి (పిడివాదం) 
మూలంగా 198034 లో కొంతవరకు జాతీయోద్యమ 
(ప్రవాహానికి దూరమైన కమ్యూనిస్టు పార్టీ తన పొర 
పాబ్లను సరిదిద్దుకొని ఐక్యసంఘటన కార్యక్రమాన్ని 
_ప్రొరంభించిందీ. _పేడ్ యూనియన్ రంగంలో ఐక్యత 
సాధించి, అఖిలభారత ఆపేడ్యూనియన్ కౌంగెస్ను 
తిరిగి ఐక్యపరచింది. అఖిలభారత కిసాన్సభ, అఖిల 

భారత విద్యార్థి సభలను స్టాపించింది. 1986 లో అఖిల 
భారత అభ్యుదయ రచయితల సంఘాన్ని నెలకొల్సింది. 

రైతుల, కార్మికుల, విద్యార్థుల పోరాటాలకు నాయ 
కత్య్వం వహించింది. 

ఇదే సమయంలో సంస్థానాధిశులకు వ్యతిరేకంగా, 
(పజాపోరాటాలు ఉధృత మయ్యాయి. జొతీయ పోరా 
టంలో సంస్థానాధిశ (పజల ఉద్యమం కూడా ఒక 

భాగ మైంది. అఖిలభారత విద్యార్థి ఉద్యమం విద్యార్థుల్ని 
అతివాద భావాలవై పు మళ్ళించేడ మేకొక అనేకమంది 
సమరశీల కార్యక ర్ర రలను ఆతివాద, సోషలిస్టు, కమ్యూ 
నిస్లు ఉద్యమాలకు సమకూర్చింది. 

“కాం_గెస్ సోషలిస్టు పారీ ఏర్పాటుకు వల్ల భభాయ్ 
పటేల్ లాంటి వారికి “కోపంగానే వుంది. సోషలిజం 
గురించి కౌం(గైస్ వర్కింగ్కమిటీ ఒక సందర్భాన 
వెలువరించిన అభి[ప్రాయాలు కూడా జవహర్లాల్ 
నె_హూకు బాధ కల్లించాయి. న్మెహూ ఇలా రాశాడు ; 
“ఆ విషయం సోషలిజం) మీద వర్కింగ్కమిటీ 
చేసిన తీర్మానం, సోషలిజంలో గల అంశాల గురించిన 
అజ్ఞానం ఆశ్చర్యం గొల్పుళూ వుంది, ఆ తీర్మానాన్ని 

1984 మేలో కాం(గస్ సోషలిస్టు పార్టీ 

జాతిధకోద్యవముం 

చదవటం, దాన్ని భారతదేశం వెలుపల చదువుశార నే 
భావం రాగానే బాధక్రల్లించుతూంది. 99 

కౌంటగెస్ను మరింత (ప్రజాప్రాతినిధ్యంగల పటిష్ట 
వంత మైన సంస్థగా చేసేందుకు, 1936 ఏ(పిల్లో 
లక్నో కౌం(గేస్కు అధ్యక్షత వహించిన జవహర్ 
లాల్ నె హా కార్మిక, కర్షక సంఘాల్ని, కౌం(గెస్కు 
సమిష్టి అనుబంధ సంఘాలుగా చేర్చాలని సూచించాడు. 
ఇదే. తిరిగి 'ఫెజాపూర్ కొంగైస్లోకూడ సూచించాడు. 

కాని గాంధీ, పశ్సేల్ మొదలై. న మితవాద వర్షం దీన్ని 
వ్యతిరేకించడంతో + ఆ విషయం అంతటితో వదలి చేయ 
బడింది. 

“బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం (ప్రకటించిన 1885 రొజ్యాంగ 
చట్టాన్ని, దేశంలో ఏ పార్టీ కూడా హర్మించలేదు. 
“వై. చింతామణివంటి మితవాడి సెతం “ర్య దేశ 

ప్రజలు ఎంతగానో ఆశించిన లక్ష్య లను (కూరంగా 
నిరాక రించుతుంది. ఈ చట్టం” అన్నాడు. 

ఎన్నికల అనంతరం "కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని స్విక 
రించాలా వద్దా అనే విషయంపె ఫెజపూర్ కొం గెస్లో 
విభిన్న అభీ పాయాలు వ్య క్రమయ్యాయి. ఎన్నికలు 
ముగిశాక దీని పె నిర్ణయం చేయాలని మెజారిటీ అభి 
(ప్రాయపడింది. సదపుల్ని స్వీకరించరాదనీ, రాజ్యాంగ 
నిర్మాణనభ (కాన్ సిట్యూయెంట్ అసెంవీ ఏ ) ఏర్పరచా 
లని, పజాపోరాటం సొగించడానికి సన్నాహాలు చేయా 
అనీ తెచ్చిన సవరణలు వీగిపోయాయి, 

ఎన్నికలు 

1087 లో జరిగే ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలని కౌం(గెస్ 

నిర్ణయించింది. ఎన్నికలు రాష్ట్ర శాసన సభలకు 

మా(్యతమే జరిగాయి. ఐనా ఈ ఎన్నికలు దేశంలోని 

రాజకీయ వాతావరణాన్ని ఉదికగ్నపరిచాయి. (ప్రజ 
లలో అతివాద భావాల వ్యా పీ పికి, సా(మాజ్యవాద 

వ్యతిరేక చైతన్యాన్ని పెంఫొందించడానికీ సహాయ 
పడ్డాయి. 

కాంగెసుకు మద్రాసు (ఎగువ సభలో కూడా) 
బొంబాయి, యు.పి., వీహార్ (ఎగువ సభలో కూడ) 
సి.పి.. ఒరిస్సాలలో పూర్తి మెజారిటీ వచ్చింది. 
జెంగాల్, అస్సాం, వాయువ్య రాష్ట్రాలలో బలమైన 



నం/గామ బోరి [ల 

పార్టీగా కాంగెస్ వచ్చింది. జెంగార్లో మొ త్తం 

250 సీట్లలో మెజారిటీ రాకపోయినా ఎక్కువ స్ట్లు 

అం'మే 5 సంపాదించుకొన్న పార్టీ కాం[గెసే . అలాగే 

అస్సాంలో 108 సీట్లలో కాం(గెస్కు 85 సీట్లు 

నచ్చాయి. వాయువ్య రొష్ట్రంలోని 50 సీట్లలో 19 2 సీట్లు 

కాంగైస్కు వచ్చాయి. "పంజాబ్లో 170 సీట్లకు 18, 

సించ్లో 60 సిట్లకు 7 మూతమే కాం(గెస్కు లభిం 

చాయి. ఈ విధంగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో కాం(గెస్ 

దెబ్బతిన్నది. 

ఈ ఎన్నికల్లో మితవాదులు తుడుచు పెట్టుక 

పోయారు. మ(దాసులో జస్టిస్ పార్టీ తుడుచు పెట్టుకు 

సోయింది. యు పి.లో ప్రభుత్వ ఆదరణగల నేషనల్ 

అ(గ్రికల్చరిన్లు పార్టీ కూడా ఓడిపోయింది. 

ల్ కాం(స్ మొ 'త్రంమీద జనరల్ సీట్లలోనే బలై 

వగా గెల్సింది. ముస్తి ములకు కేటాయించిన 58 సీట్లకు 

పోటీచేసి 26 సీట్లను మాత్రమే చేజిక్కించుకో 

గల్లింది. 

కౌం(గస్ గెల్చిన రాష్ట్రాలలో అధికారాన్ని స్వీక 

రించాలా వేదా అనే విషయంపె తర్జనభర్జనలు జరి 

గాయి. నెహూ, సుభాష్చంద్రబోస్ తదితర అతి 
వాదులు పదవీ స్వీకారానికి వ్యతి రేకులు. గాంధీగారి 

జోక్యంతో ఆలిండియా కాం(గెస్ కమిటీ 1987 

ఆగస్టు 80 న ఒక తీర్మానం చేసింది. గవర్నర్ తన 

పత్యేక అధికారాలు ఉసయోగించడనీ, మంతుల 

లహోను (తోసిపుచ్చడనీ నమ్మకం శాసనసభలలోని 

కాం(ాస్ పార్టీ నాయకులకు కల్లినప్పడే మంతి పదవు 

లను అంగికరించాలి__అని తీర్మానం పేర్కొన్నది. 

గవర్నర్లు ఇలాంటి హోమీ ఇవ్వడానికి తిరస్కంరిం 

చారు. ఈలోగా తాతా్యగాలిక మంతి వర్గాల్ని 

(పభుత్వం నియమించింది. 1987 జూన్ 21 న గవ 

ర్నర్ జనరల్ లార్డ్ విన్లిక్ గో ఇచ్చిన హామీ 
పురస్కరించుకొని కౌంథగెస్ వర్కింగ్ కమిటీ, 1987 
జూలై 7న మంత్రి పదవుల్ని స్వీక రించడానికి 

కాంగ్రెస్ అంగీకరించింది. 1987 జూలెలో ఆరు 

రాష్ట్రాలలో కాం(గెస్ మంత్రివర్షాలు "ఏర్పడ్డాయి 
వాయువ్య రాష్ట్రం లో ఎనిమిదిమంది కాం_గసేతర 

సభ్యులు కాం(గెస్లో కలవడంతో అక్కడ కూడా 

కౌంటగెస్ _సభుత్యం ఏర్పడింది. తర్వాత అస్సామ్, 

సింధులలో కౌం(గెస్ సంకీర్ణ మం [త్రివర్గాలు ఏర్చు 
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డ్లాయ. ఆ విధంగా 11 రాష్ట్రాలలోనూ 9. రాష్టారిలలో 

కౌం గైస్ మంత్రి వర్షాలు ఎర్పడ్డాయి, తాయ 

రాష్ట్ర పభుత్వాలకు పరిమి కాధికారాలే వుండేవి" 

అదీగాక కౌం(గెస్కున్న సామాజిక పునాది కారిికుల 

నుంచి, రె తులు, పెట్లుబడిదార్లు, జమీ దార్ల వరకూ 

ఉండటంచేత, కాంగ్రెస్ నాయకత్వం మితవాద ధోర 
ణీకో ఊండటం౦ంవల్ల పరిపాలనా స్వభావంలో సమూల 

మైన మార్పు శేలేక పోయాయి కాంగ్రెస్ మంతి 
వర్షాలు. ఐనా మద్యపాన నిషేధం, విద్య, వ్యవ 

సాయ రుణాలు, (గామీణపరి(శమలు, (గ్రామీణాభివృద్ధి 

కౌలుదార్ల. భూస్వాముల సంబంధాలు మొదలె న 

వాటిపె “అనేక చట్టాలు చేశారు. రాజకీయ కొరణాల 

వల్ల "బిటిష్ (ప్రభుత్వం స్వాధీనంచేసుకొన్న భూము 
లను తిరిగి ఆ స్వంత దార్హకు ఇచ్చేలా బొంబాయి 

మంత్రివర్గం ఒకచట్టం చేసింది. మ[దాసులో పాతరుణా 

లను కొరత తగ్గిస్తూ చట్టం చేయబడింది. యు. పి*, 

బొందాయిలలో "రుణాలు" మొకాన్ని తగ్గిస్తూ, వడ్డీ 

రేటును తగ్గిస్తూ చట్టాలు చేయబడ్డాయి. 'కొలుదార్హ ను 

బేదఖలు “చేయకుండా, కౌలుశేట్లను పెంచకుండా 

తమబద్దంకాని అదనపు ఛార్జీలు “లేకండా. చేశారు. 

కొన్నిచోట్ల : శిస్తు రెమిషన్ ఇవ బడింది. టబౌంబాయిలో 

పెక్టర్. నుంచి 40 వేలమందిని విముక్తి చేశారు. 

, వీహారులలో రె తులు ఆశించినంతగా మేలు 

ప జమీందార్ల పట్ల ఈ మం|త్రివర్లాలు మొగ్గు 

చూపుతున్నాయని విమర్శించారు: 

కాం(గెస్ మంతత్రివర్గాలు ఏర్పడిన తర్వాత రాజ 
కీయ ఖి దీల విడుదల (పారంభ మైంది. 1922 చారీ, 

చౌరా ఖైదీలను, 1921 మాప్టా తిరుగుబాటు ఖైదీలను, 
విడుదల చేశారు. అనేక సంఘాలపె బన నిశే క ధాలు తొల 

గాయి. ఐతే కేంద (పభుత్వం 'కేమ్యూనిస్లుపార్టీ పై 

విధించిన నిషేధం మాతం తొలగలేదు. పత్రికల 

నుంచి తీసుకొన్న ధరావతులను తిరిగి ఇచ్చేశారు. 

పత్రికాస్వేచ్చ, (ప్రచురణ స్వేచ్చ తగినంతగా పెరి 

గింది. | 

కార్మికవర్గం కూడా కాం(గెస్ మం త్రివర్గాల 

నుంచి చాలా ఆశించింది, కార్మికులలో పోరాట పటీమ 

పెరిగింది. 1987 లో స మ్మెలవల్ల 90 లక్షల సని 

దినాల నష్టం జరిగింది. 6 లక్షల 47 వేల మంది 

కార్మికులు సమెల్లో పా లొ నాషారు. బొంబాయి, 
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కానూూరులలో కార్మికుల వేతనాలు పెరిగాయి. 
కాన్ఫూరులో కమ్యూనిస్టుల ఆధ్వర్యానవున్న మజ్ 
దూర్ సభ సమ్మె చేసినపుడు కౌర్మికులపట్ల అక్కడి 
కౌం(గెస్ సంఘీభావం (పకటించింది. ఐతే త్వరలోనే 
కౌంగన్ మర్మ్శతి వర్గాలలో మార్చు వచ్చింది. 
మ।డాను, బొంబాయి లలో కొర్కికులు సమె చేసు 
కొనే హక్కు పె ఆటంకాలు కల్గించబడ్డాయి. దీసకి 
ఉదాహారణ బొంబాయి ఇండ స్టిియల్ డిస్ప్యూట్ బిల్లు. 
దీనికి నిరసనగా 1988 నవంబర్ 7న నిరసన సమ్మె, 
హర్తాళ్ జరిగాయి. పోలీసుల కాల్పులలో ఒకరు చని 
పోయారు. అనేకమంది గాయపడ్డారు. నెహూగాని, 
సుభాష్ చం[దబోస్ గాని దాన్ని ఖండించలేదు. మదా 
సులో సోషలిస్టు అయిన యస్. యస్. బాటిల్వాలాకు 
ఆరునెలల శిక్షవిధింపబడింది. కౌం[గస్ గతంలో 
గరించిన 121ఎ, 144 సెకనను మడాను మం;తి 
వర్గం అమలు పరచింది. *”ో : 

కాం(గెస్ మం త్రివరాలు మొదట ఏర్పరచినపుడు 
ఒక(పక్క_ 1985 రాజ్యాంగ చటాన్ని అమలు పరచు 
తూనే, దాన్ని ఎదుర్కోవాలని భావించాయి. కొన్ని 
రానురాను ఎదుర్కోవాలనే భావన వెనక్కి పోయింది. 

1988 లో (బిటిష్ (పభుత్వ (పతినిధులకు, వ్యక్తి 
గత కౌం| గెస్ నాయకులకూ మధ్య అనేక సంభాష 
ణలు జరిగాయి. “ఫెడరల్ రాజ్యాంగచట్రం విషయంతో 
ఏదో ఒక రాజీ కుదురుతుందని వదంతులు పుట్లాయి. 
అయితే (ప్రభుత్వా (ప్రకటన లేవీ ఆ వదంతులబే నిజ 
మని ధృవపరచలేదు. కాని కొందరు కౌం(గెస్ నాయ 
కులు చేసున్న ప్రకటనల తీరుకు కాం(గెస్లోని అతి 
వాదులు భయపడ్డారు. చట్టదిద్ద రాజకీయాలకు కౌం(గెస్ 
దిగజారి పోతున్నదనీ, ఎంత గొప్ప గొప్ప మాటలు 
చెబుతున్నా, సా(మాజ్యవాదులకు లొంగి పోతా రేమో 
నని వీరు భయపడసాగారు. 

సుభాన్ చర్మదబోన్ ఎన్నిక 
ఇలాంటి పరిస్టితులలోనే 1989లో (తిపురకాం (గెస్ 

అధ్యక్షపదవికి ఎన్నికలు జరిగాయి. అంతకు ముందు 
సంవతరంకూడా బోస్ కౌంగగెస్ అధ్యక్షుడుగా 
వున్నాడు. ఐతే అప్పడు ఎన్నిక జరగలేదు, కౌంగెస్ 
అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయటం కాంగ్రెస్ చరిత్రలో 
ఇదే మొదటి సారి. ఫెడరేషన్ ఏర్పాటుకు వ్యతిరే 
కంగా, (బిటిష్ వోళ్ళతో రాజీకి సుముఖంగా వున్న 

ఖార్త్ నాతల (త్యోం 

మితవాద నాయకుల భోరణీని ఎదిరించేందుకు తాను 
పోటీ చేస్తున్నానని బోస్ (పకటిండాడు. మొదట్లో 
కాం(గెస్ అధ్యక్ష పదవికి మౌలానా ఆజాద్ పోటీ 
చేసాడని భావించారు. కౌని ఆయన తన నామినేషన్ 
ఉపసంహరించుకొన్నాడు. ఇక మిగిలింది డాక్టర్ భోగ 
రాజు పట్టాభి సతారామయ్య. పట్లాఖిగారి నామినేషన్ 
ఆయనకు తెలియకుండానే ఎవరో దాఖలు చేశారట. 
అందుకని ఆయన తన నామినేషన్ను ఉపసంహరించు 
కొన్నాడు. కాని మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ 
(పోత్సాహంతో నామినేషన్ పునరుద్ద రించబడిండి. 
సుభాస్ చంద్రబోస్, పటాభి మాతమే రంగంలో 
వుండిపోయారు. సటాభిగారిని గాందీ, వర్కింగ్ 
కమిటీలో అధిక సంఖ్యాకులు బలపర్చారు. బోస్ను 
అతివాద. జాతీయవాదులు, సోషలిస్టులు, కమ్యూ 
నిస్టులు బలపరచారు. చోస్కు 1575 వోటురాగా 
పట్టాభికి 1876 వోట్లు వచ్చాయి. పట్లాభి వోడ్తి 
పోయాడు. పటాభి తన వోటమిని హుందాతనం తోనే అంగీకరించాడు. ఈ విషయం కాంగగెను చరిత్రలో 
ఆయన రాసిన మాటల్ని బటి అర్ధమౌతుంది. “ఈ 
విజయం వలన కొందరికి అత్యంత మైన సంతోషం 
కలిగింది. మరికొందరికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. 
సుభాస్ బొబు యొక్క వ్య క్రిత్వమేగాక, ఆయన ఎన్ని 
కల (ప్రణాళికలోని ' ఉత్కృష్ట సిద్దాంతం కూడా ఆయన 
అభ్యర్థిక్వానికొక ఊచ్భస్పితిని చేకూర్చింది. ఆయన ధు ఈ “oo | ... ఈ పోటీగానీ, పోటీయొక్క_ ఫలితంగానీ వ్యకు 
లకు సంబంధించినదిగా గాక సిదొంతాలకూ, కౌర్య 
(కమాలకూ సంబంధించినదిగా పరిణమించింది” అని 
కౌం|గెను చరిత్రలో రాశాడు. 

కౌం(గను అధ్యక్ష పదవికి మౌలానా అబుల్ 
కలాం ఆజాద్ గనుక అంగీకరించని పక్షంలో ఆ 
“ముళ్ళకిరీటాన్ని” పటాభినె తిన ఉంచవలసి వసుం 
దన్న గాంధీకి శ్వ అపజయం అంత సులభంగా తోచ 
లేదు. “ఈ అసజయం పటాభిది కౌదు, నాదే” అని 
ఆగ్రహాన్ని వెళ్ళగక్కాడు. గాంధీ అంతటి ఉన్నత 
వ్య క్తి తన హుండాతనానికి భిన్నంగా, బేలగా ఇలాంటి 
(పకటన చేయటం చాలా మందికి విస్మయం కలుగ 
చేసింది. “నేను ఆమోదించే సిదాంతాలనూ, - విధా” 
నాలను (ప్రతినిధులు అంగీకరించటం లేదని స్రష్ట 
మెంది” అని గాందీ వ్యాఖ్యానించాడు. “కాం(గైస్ మం 
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అతివాదంవై ప్ప మొగ్గుకున్న దనడానికి” నిదర్శనంగా 

టైము ఆక్ ఇండియా ప (తిక వ్యాఖ్యానించింది. “అతి 

వాదంవె పు కాంగెస్ మొగే ధోరణినే గాక, (పజలు 

తమ వ్యక్తిత్వాన్ని నిరూపించుకొనడాన్ని స్పష్టంగా 
సూచించుతున్న” దని బొంబాయి (క్రానికల్ పత్రిక 

రాసింది. 

తర్వాత కాంగెస్ వర్కింగ్ కమిటీలోని 15 
మంది సభ్యులలో 12 మండి రాజీనామా నిచ్చారు. 

వీరితో కలిసికాక్ర వేరేగా జవహర్లోల్ నె హూ 
రాజీనామా ఇచ్చాడు. [బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో రాజీకి 

కొందరు (ప్రయత్నిసున్నారనే ఆరోపణను బోసు 
ఉపసంహారించుకోనందున తాను రాజీనామా ఇసున్నటు 

నె్యహూ చెప్పాడు. (తిపుర కొం[గెస్, భారత 

రాజ్యాంగ చట్టంలోని ఫెడరల్ భాగానికి రాజీలేని 
(పొతికూల్యం _ప్రకటించ్చింది. 

గాందీ అనుయాయులు “గాందీగారి అఫీష్టాను 

సారంగా కౌంగగెస్ వర్కింగ్ కమిటీని బోస్ ఏర్పరచా 

అని” ఒక తీర్మానం (ప్రతిపాదించగా ' నెగ్గింది; బోస్ 

గాందిని సం|పతించగా “మి మీ అభి ప్రాయాలు నాకు 

తెలుసు. ధాన సూత్రాల విషయంలో సభ్యులలో 

అధి పాయ భేదాలున్నాయని కూడా నాకు తెలుసు. 

అందుచేత నేను గనుక పేర్లను ఇస్తే అది మీమీద 

రుద్దినట్టవుళుంది. అందుచేత వర్కింగ్ కమిటీని 

ఎన్నుకొనే అధికారం మీకే ఇస్తున్నాను” అన్నాడు 

కాం గెస్ నియమావశళికీ, పెన ఆమోదించిన 

తీర్మానానికీ ఎక్కడా పొంతనలేదు, గాందీ సాధారణ 

నభ్యుడు కూడా కొడు ఐనా ఆయన కాం(గైెస్ ప 

నియంతగా వ్యవహరించడానికి ఈ తీర్మానం దారే 

తీసింది. విషయ నిర్దారణ సభలో ఈ తీర్మానానికి 218 

వోట్లు అనుకూలంగా, 185 వోట్లు _పతికూలంగా 

వచ్చాయి. చిట్టచివరకు కలక త్రాలో' జరిగిన ఎ. ఐ. 

సి. సిలో (1939 ఏప్రిల్, మే) జోస్ రాజీనామా 

నిచ్చాడు. 

రాజేంద్రప్రసాద్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడయ్యాడు. 
ఈయన ఏర్పరచిన వర్కింగ్ కమిటీలో నెహూ 
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"పేరుకూడా లేదు. రాష్ట్ర కౌం(గస్ కమిటీల అనుమతి 

లేనిదే ఎలాంటి సత్యా(గహ పోరాటాన్నీ సాగించ 

రాదని కౌంగెస్ ని షధించింది. రై తాంగం తమ 

హక్కులకోసు, (పజలు తను పొర హక్కులకోసం 

పోరాటాలు సాగించుకున్నకొలం అది. ఎ.ఐ.సి.సి. 

తీర్మానానికి నిరసనగా “అతివాద ఐక్య సంఘటన” 

అధ్వర్యాన 1989 జూలై $ న బోస్ నాయకత్వాన, 

"(దైజా (పదర్శనలు జరిగాయి. దీనిపై తమశిక్షణా 

రాహిత్యం కింద బోస్ను మూడేళ్ళపాటు కొం(గె 

స్లో ఎలాంటి పదపృలు చేపటరాచని బహిష్క-రిం 

చింది దీనికో బెంగాల్ కాం(గెస్లో విభేదా లేర్పడి 
రెండు కాంగెస్లుగా చీలిపోయాయి. 

కౌం(గస్ లోని అతివామలను.  సా(మాజ్యవాద 

వ్యతిరేకులను సమీకరించే లక్ష్యంతో బోస్ “ఫార్వర్డ్ 

ద్రాక్ ” ఏర్పరచాడు. కాంగ్రెస్ నియమావళితో గాని, 
ఆశయంతోగాని, విధానంతోగానీ, కార్య (కమంతోగానీ 

ఫార్వర్స్ బ్లాక్ విభేదించలేదు. (పస్తుకమున్న కాంగెస్ 

నాయకత్వోంపట్ల అసంతృప్తిని మా "త్రమే అది చాటింది. 
ఫెడరర్ (ప్రతిపత్తికి వ్యతిరేక గా, స్వాతంత్ర్యం 

కోసం పోరాటం “సాగించ వాలని, అందుకు సన్నాహాలు 

చేయాలని ఫార్వర్త్ బ్లాక్ నిశ యించింది, పౌరహకుు.ల 

కోసం పోరాటం సోగించుకానని బోస్ చేసిన వాగ్దానాన్ని 

అమలు జరపాలని (పజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. 

కొని ఫార్వర్త్ బ్లాక్ సమ;ాశీల (వజా ఉద్యమ కార్యా 

(క్రమాన్ని అ: ప్పుడు ఏదీ ఇవ్వలేకపోయింది. కాం(ాస్ 

అధ్యక్ష పదవికి వోస్ను బలపరచిన కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

కూడా. టోస్ ఈ నిర్ణయాన్ని బలపరచలేదు. కౌం(గెస్ 

లోనే వుండి, కొం(గేన్లోని నాయకక పు రాజీధోరణు 

లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ, కాంగ్రెస్ను అతివాద 

దిశకు మళ్ళించాలని వీరు సూచించారు. 

1080 సెపెంజర్లో ద్వితీయ (ప్రపంచ మహా 
యుద్ధం _పారంభమయ్యాక, సామాజ్యవాదానికీ జొతీ 

యోద్య మానికీ మధ్య సంఘర్షణ మరింత ఉధృత మై 

నూతన సమస్యలు త లెతాయి. 
pe - ) 



రెండవ |,వవంచ యుంద్ధ కాలంలో 
1989 సె పైంబర్లో రెండో (ప్రపంచయుద్ధం 

(ప్రారంభమైంది. భారత జాతీయోద్యమ నాయకులు 
మొదటినుంచీ, ఈ యుద్ధాన్ని పారంభించడంలో 
(ప్రముఖ భాగన్వామెన ఫొసిజాన్ని ఎదిరించుతూనే 
వచ్చారు. జాతి విద్వేషం, నియంతృత్వుంగల ఫొసిసు 
సిద్ధాంతాన్ని ఖండించారు. స్పెయిన్. ఇథోపియా, 
జకోస్తో వేకియాలు ఫాసిస్టులచే కదళింపబడి నపుడు 
కొంటె గెస్ ఆ దేశాల (ప్రజలకు సానుభూతి (పదర్శిం 
చింది. చైనాపై దాడి సాగించిన జపాన్ను ఖండి౦ 
చింది. వలసలను పంచుకోడానికి పాత వలస (ప్రభు 
త్వాలూ, కొత్తగా తలెత్తిన ఫాసిస్తు దేశాలూ (పయ 
త్నించినట్టయితే దానితో తమ కెలాంటి సంబంధం 
లేదని కాం గెస్ స్పష్టం చేసింది. 

ఐతే ఇదే సమయంలో నొమాజ్య వాదానికి కూడా 
కౌం(గెస్ వ్యతిరేకియే, మ్యికరాజ్యాలు. కనుక 
తమ పద్దతులు మార్చుకొని “ పజాస్వామ్యంకోసం 
(ప్రపంచాన్ని రక్షించాలని” నిజంగా భావించినట్లయి తే, 
ఫాసిస్తులతో నిజంగా అందుకోనం పోట్లాడినట్లయి తే, 
భారతదేశం తనకు సాధ్యమైనంత "సహకారాన్ని 
అందించుతుందని కౌం(గెస్ నాయకులు చెప్పారు. 
మి(తదేళాలు, ముఖ్యంగా (బ్రిటన్ ఇందుకు రుజువు 
కనపరచాలని కోరారు. భారతదేశం సె తన నె నారాజ, 
వలస సె పెత్తనాన్ని వదడలుకొని, భారతదేశానికి స 
తుక మైనంతవరకు స్వపరిపాలన ఇవ్వాలని అన్నారు. 
ఐతే ఈ ఈ అభిపాయాలను (టిటిష్ (ప్రభుత్యం ఖాతరు 
చేయలేదు. 1989 సెపైంబరు తిన యుద్ధం (పకటించ 
బడింది. భారత డేళ ' ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలునుకో 
కుండానే. భారత జాతీయ నాయకులతో నంప్రతించ 
కుండానే, యుద్దంలో భారత దేశం టిటన్తోపాటు 
భాగస్వామి అని “ప్రకటించింది 1935 రాజ్యాంగచట్టం 
లోని “ఫెడరల్ పభుత్వం” అనే అంశం, ఇంకొ 
అమలులోకి రాలేదు, అందుచేత సాంకేతికపరంగా 
చూచినట్రయితే వై(సాయి శః చర్య సబబుగానే 
కన్చించవచ్చు. 'కొని భారత (పజల మనో భీష్టానిక 
మాతం ఇదిపూ ర్చి విరుద్దం. కేం్యద్రళాసన సభవుంది. 
రాష్టంలో (ప్రజా ా పతినిధీల మం (త్రివర్గాలున్నాయి. 
దేశంలో సున ంఘటిత మైన రాజకీయ పార్టీలు కూడా 

వున్నాయి. కాని వీటితోగాని, రాజకీయ నాయకులతో 
కౌన ఎలాంటి సం|పతింపులు సాగించలేదు. ఇది భార 
తీయుల్ని విస్మయ సర్చడ'మేగాక, వారికిది అవమాన 
కరంగా తోచింది. 

1989 వేసవిలో మ ల యాకు భారత సేనలను 
ముందు జాాగతకోసం పంపినపుడు, దీనికి నిరసనగా 

కేంద్ర అసెంబ్లీలోని కాంగైస్పారీ సభకు హాజరు 
కొలేదు. క 

1989 సెపైంబరు 14 న యున్గంపట్ల తన వె వైఖరిని 
స్పష్టంచేస్తూ కాంగ్రెస్ ఒక (పకటన చేసింది. 

“ వస్తుతమున్న పరిస్థితి నే, అనగా ని సాయాజ్యవాద 
అదీనదేశాలు, వలసలు, దాని _సయోజనాలు, (పత్యేక 
సౌకర్యాలు అలాగే ఉండేందుకు వాటి పరిరక్షణకోసం 
యుద్ధం కొనసాగుతున్నట్లయి తే, భారతదేశానికి 
దానికో ఎట్టి సంబంధంలేదు. ఆసలు సమస్య (ప్రజా 
స్వామ్యమూ, (ప్రజాస్వామ్యం పై పె ఆధారపడిన పపంచ 
వ్యవస్థా నిర్మాణమూ కనుక ఐనేట్లయికే, భారత దేశా 
నికి అందులో గాఢాశ క్రి కి వుంటుంది... స్వతం(త (ప్రజా 
తం(త్ర భారత దేశం దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా 
పర సర సంరక్షణకోసం ఇతర స్వతంత్ర దేశాలతో 
హాకరించుతుది. పరస్పర ఆర్థిక సహకారానికి కృషి 

చేస్తుంది. కౌని ఈ సహకారం “పరస్పర అంగీకారం 
తోను, సమాన హోదాగల దేశాలమధ్య ఐ వుండాలి.” 

అందుచేత (బిటిష్ _సభుత్వం తన యుద్ద లక్షా ర 
లేమిటో స్పష్షపరచాలనీ,. భారతదేశంలో ఆ లక్ష్యా 
లను ఎలా అనువ ర్తింపచేసుందో చెప్పాలనీ, కొం(గెస్ 
కోరింది. (బిటన్ చి త్తళుద్దికి నిజమైన పరీక్ష, అలాంటి 
లక్ష్యాల (ప్రకటనను అమలు జరపడమనీ కౌం(గెన్ 
స్పష్టం చేసింది. 

సిక సమాధానం వెంటనే రాలేదు. 1089 అక్టో 
బరు 17న వె వై (సాయి పంపిన సమాధానంలో బిటిష్ 
(పధాని (ప్రకటనకన్నా తాను చెప్పవలసింది ఏమీ 
లేదన్నాడు. వైస్రాయి కార్యనిర్వాహక సభ్యులలో 
మరికొందరు “భారతీయుల్ని చేర్చుకొంటానన్నాడు. 
యుద్ధకాలంలో అధికార మార్పిడి అనాధ్య మన్నాడు. 
యుద్ధానంతరం 1985 రాజ్యాంగ చట్టంలో ఎలాంటి 
మార్పులు కావాలో వివిధ వర్గాలతో సం(పతించ 



నంగాశు బోఠి[తో 

టానికి సంసిద్ధత తెలియ చేశాడు. వీని పర్యవసానంగా 

“భారత దేశం గొప్ప డొమినియన్ దేశాల మధ్య తగు 

స్థానం సంపాదించుకోగలదు” అన్నాడు. 

తక్షణం ఎలాంటి అధికౌరం బదలాయించకపో గా, 

సుదూర భవిష్యత్తులో ఇచ్చేది కూడా సంపూర్ణ 
స్వాతం త్ర్యంకాదనీ, అధిని వేశ (ప్రతిప తి మాత్రశే 

ననీ స్పష్షమెంది. 

వెస్రాయి (ప్రకటనను గాంధీ ఇలా నిరసించాడు. 
“వై సాయి (పకటన స్పష్టంగా తెలియదే సేదేముం పే 

టిటిన్ అడ్డు పెట్ట గల్లినట్లయికే భారత దేశంలో (ప్రజా 
స్వామ్యం“ వుండదు. "మరో రౌండ్టేబుల్ నమా 

వేశాన్ని గురించి. వాగ్దానం చేశాడు. కాని పూర్వం 
వాటిలాగానే అదీ భగ్నమె తీరుతుంది. కాం గెస్ 

రౌ అడిగిశే, రాయి పడేసింది (సభుత్వం.” 

శాంగగెస్ వర్కింగ్ కమిటీ 1989 అక్షోబరు 22న 

సమా వేశమై, కాం(గెస్ మంత్రి వర్షాలను రాజీనామా 

చేయవలసిందిగా ఆదేశించింది. అక్షోబిరు 27 నవంబర్ 

15 తేదీలమధ్య కొం(గెస్ మం త్రివరాలన్నీ రాజీనామా. 

చేశాయి. 

ఇలా కౌం(గెస్, వె వై (సాయిలమధ్య ఉత్తర ద్రత్య 
తరాలు, రాయబారాలు సాగుతున్న సమయంలోనే, 
అక్రోబరు 2 న బొంబాయి. కార్మికవర్లం యుద్ధ వ్యతి 
రేక రాజకీయ సమ్మె చేసింది. ఒకరోజు జరిగిన ఈ 

సమె్మలో 90 వేలమంది కార్మికులు పాల్గొన్నారు. 

యుద్ధంలో నీమగ ఒమెవున్న దేశాలలో ఎక్కడా జర 

గని 'యుద్ద వ్యతిరేక : సమె మనదేశంలోనే జరిగింది. 

“సా_యాజ్యవాదం నశించాలి.” “భారత స్వాతంత్ర్యం 

చిరస్థాయి అగుగాక.” “ఎ(రజెండాకు_ విజయం కల 

గాలీ * అంటూ వీరు నినాదాలు చేశారు. 1989 సె పెం 

బరొలోనే యుద్ద వ్యతిరేక (ప్రదర్శనలను కమ్యూ 

నిస్తులు, కాంగాస్ సోషలిస్టులు పారంభించారు. 

మద్రాసులో అలాంటి పెద్ద (ప్రదర్శన జరిగింది. అక్షో 

బరు, నవంబరు మాసాలలో యుద్ద వ్యతిరేక 

సమ్మెలు కౌన్నూూర్ , పాట్నా, రు రియాలలో జరి 

గాయి. 1888 చివరిభాగంలో 110 సమ్మెలు జరిగాయి. 

వీటిలో అక్షా 70 వేలమంది కార్మికులు పాల్గొన్నారు. 

ఇదే సమయంలో. సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక అతివాద 

శ కులు 

విద్యార్థి సంఘాలు సా_మాజ్యవాద వ్యతిరేక “అఖిల 

సమీక రింపబడు తున్నాయి. కార్మిక, రైతు, 
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భారత మహాసభను 1989 అక్షోబరులో నాగపూర్లో 

జరిపాయి. ఇందులో కమ్యూనిన్తు పార్టీ, కాం(గైస్ 

సోషలిస్టు పార్టీ, _ఫొర్వర్డు బ్లాకు పాల్గొన్నాయి. 
టిటిష్” ప్రభుత్వంతో రాజీలేని ెరోరణిని "| ఇవి (ప్రద 

ర్మించాయి. కమ్యూనిస్తులూ, తదితర సోషలిస్టు అతి 

వాద శకులూ ఈ సా(మాజ్యవాద యుద్ధంలో పాల్గొన 

రాదని తీర్మానించాయి. ఈ సంఘాల ఆదేశాన్ని అను 

సరించి పంజాబు, యు.పి., ఆంధ, మలబార్ లలో 

యుద్ధ వ్యతిరేక (ప్రదర్శనలు, కార్యక్రమాలు జరి 
గాయి. 

1940 మార్చిలో అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఆధ్యక్ష 

తన రాంఘర్ లో కాంగ్రెస్ మావేశమై “ బిటన్ 

యుద్దాన్ని (ప్రధానంగా హా మూజ్యవాద లక్షా లకోసమే 

చేస్తున్నది. అందుచే _సత్యక్షంగా కానీ, పరోక్షంగా 

కానీ, ఏ విధంగా కూడా ఈ పరిస్టికులలో యుద్దంలో 

కొం(గైస్ భాగస్వామి కాజాలదు,“ అని తీర్మానిం 

చింది. సుభాస్ చంద్రబోస్ పె కార్యగెస్ వర్కింగ్ 
కమిటీ అనుమతి పొందని ఉసన్యాసాలిచ్చాడంటూ. 
(కమశిక్షణాచర్య తీసుకొన్నందుకు నిరసనగా బెంగాల్ 

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ . రాంఘర్ కు తమ (ప్రతినిధుల్ని 
పంపలేదు. బోస్ అనుయాయులు “రాజీ వ్యతిరేక 
మహాసభ” అంటూ ఒక సభ జరిపి కౌం_గెస్నూ, 

గాంధీని తీవ్రంగా విమర్శించారు. కాంగెస్లోని అతి 

వాదశ క్తుల్ని _కూడగట్లుతున్న కమ్యూనిస్టు పార్టీ 
కూడా, బోస్ నిర్వహించిన ఈ మహాసభ సామాజ్య 

వౌద వ్యతిరేక ఉద్యమ ఐక్యతకు భంగం కల్లించు 

తున్నదని, దానిలో పాల్గొనలేదు. రాంఘర్ కోం(గె 
సులో మరో విశేషం అబుల్కలాం ఆజాద్ తో పోటీ 

చేసన యం.యన్. రాయ్ ఓడిపోయాడు. ఆజాద్కు 
1864 వోట్లు రాగా, రాయ్కి 188 వోట్లు మాత్రమే 

ఆగస్టుల్ జరిగిన కౌం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ 

పి ననుసరించి గాందీ కాం(గసుకు నాయకత్వం 

వక అంగీకరించాడు. రాంఘర్ కౌం(గెస్ 

తీర్మానాన్ని అనుసరించి, శాసనోల్హంఘనం వారం. 

భించాల్సి వుంది. కాని గాంధీ, మూకుమ్మడి సత్యా 

(గ్రహానికి వ్యతిరేకత చూపాడు. గాంధీ ఎన్నికచేసిన 
కొందరు సత్యాగ్రహులు మ్మ్నాతమే, సత్యా_గ్రహం 

చేయాతి. (బిటన్ సాగిస్తున్న అన్యాయ యుద్దంలో 
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భారతీయ లెవరూ పాల్గోనరాదని సత్యా(గహంలు వీధు 
లలో అరచేవారు. అకా నినాదాలివ్యటం రొజుద్రో హ 
మంటూ (పభుత్వం వారిని అరెను చేసేది. 

(woe) 

ఇలా మొట్టమొదట వ్య క్రి సత్యాగ్రహం చేసిన 
వాడు వినోబాభావే. ఆ తర్వాత కాం|గైస్ వర్కింగ్ 
కమిటీ సభ్యులు నెహూ, వేల్, రాజేర్యద్యపసాద్, 
మొదలె నవారు అరెసయారు. 1941 సంవత రాంతానికి 25 వేలమంది జైశ్ళోలో వున్నారు. 1941 మే 24 
నాటికి ఒక్క. యు పి.లోనే 12 వేలమంది అరెసయారు. 
భారత దేశం మొ తంమీద ఆనాటికి అతెస్తయిన 20 వేల మందిలో 888 మంది శాసనసభ్యులు. శ్రీ1దుంది మాజీ 
మంతులు, శి2 కంది కేంద అ సెంబ్లీ సభ్యులు 
వున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో అనేకమందిని డిఫెన్సు 
ఆఫ్ ఇండియా రూల్సు[కింద, ఇతర చటాల్మకిం వ, డి శన్య్యూలగాను, ఖె దీలగాను నిర్చం దించారు. దియోలి, 
హిజ్రీ కౌన్సెన్ పేషన్ క్యాంపులలో ఖె దీలను నిరం 
ధించారు. ఐతే వ్య క్తి సత్యాగ్రహం దేశాన్ని అను 
కొన్నంతగా ఉ|రూతలూగించ లేదు. కౌం(గెస్, 
(ప్రభుత్వాలమధ్య (ప్రతిష్టంభన అలాగేవుండిపోయింది. 
కౌంటగెస్ మిత్రులుగా ఉండిన బిరా కుటుంవీకులు 
యుద్ద కం(టాకుల ద్వారా బలిసిపోయారు. పారి 
శౌమిక వర్గాలలో కొంతమందిని ఇలా జోకొట 
గల్లింది (పభుత్వం. ఇదే సమయంలో జవహార్ లాల్ 
నెహూకు నాలుగేళ్ళ శిక్ష విధింసబడింది. మౌలానా 
అబుల్ కలాం ఆజాద్కు 18 నెలల శిక్ష విధింన 
బడింది, కాంగెస్ నాయకుల అరెస్టుకు (ప్రజలు తీవ 
నిరసన తెల్పుతున్నా, దాన్ని ఒక ఉద్యమంగా మార్చా 
లని గాంధీ భావించలేదు. “మన చేతులు కటి వేయబడి వున్నాయి. మన కళ్ళకు గంతలు కట్టి వేన్నాయి. మస అవయవాలను కదల్చే స్థితిలో “లేము. మస 
ముందున్న మార్గం ఏమిటో కన్చించడంలేదు.” అనే 
అయోమయ. స్థితిలో పడ్డారు కౌం గెస్ నాయకులు. ఈ 
సత్యా(గహం కేవలం చిహ్న(పాయమేనని, అఖిల 
భారత కాంగ్రెస్ కమిటీలో 1940 సెపెంబరు 16 న గాంధీ చెప్పిన మాటలవల్ల స్పష్షమువుతుంది. “ఇప్పడు 
స్వాతంత్ర్యం కోసం శాసనోల్లంఘనం సాగించటం: 
అసంబద్దం. తన స్వాతం(త్యమే మహి (ప్రమాద 
సితిలో వున్న దేశంతో మనం స్వాతంత్ర్యం కోసం 
ఎలా పోరాడగలం? ఒక దేశానికి మరో దేశం 

శొరోత నంతోం [తో 

స్వాతం (త్యం యిన్వాలనుకొన్నా అది ఇం గ్లీమవాళ్ళకి 
ఇపుడు సాధ్యంకాదు. తామే (ప్రమాదంలో వున్నపుడు 
వారు ఇతర్లను రక్షించలేరు.” ఈ దృషితో సొగించిన 
వ్య కిగత సతా| గహం బిటిష్ (ప్రభుతం పె ఎటి 
క కా దనికి ఉదోవోరబగో 
_బిటిష్ (ప్రధాని చర్చిల్ _పకటనల్నే తీసుకోవచ్చు. 1941 ఆగస్టులో (బ్రిటిష్ (ప్రధాని చర్చిల్, అమెరికా అధ్యక్షుడు రూజ్వెల్త్ అట్లాంటిక్ (ప్రణాళికను (పక 
టించారు. (పతి దేశానికీ స్వాతంత్రం స్వతసి్సద్ద 
మైన హక్కు అనీ, అన్ని పరాధీన దేశాలకూ స్వపరి 
పాలన (ప్రసాదిస్తామనీ అన్నారు. భారత దేశానికి కూడా 
యీ (పకటన వ రించుతుందవి చాలామంది భావిం చారు. కాని నెపెంబరులో చర్చిల్ ఒక (ప్రకటన 
చేస్తూ, హట్లర్ చేతిలో స్వాతం (త్యం కోల్పోయిన 
దేశాలకే ఇది వరినుంది కాని, భారతదేశానికి గానీ, టిటిష్ వలసదేశాలకుగానీ ఇది వ ర్రించదని అన్నాడు. 
ఈ పరిసితులలో వ్య క్రిగత సత్యాగ్రహం 104! 
డేసెంబరు నాటిక దాదాపు ముగిసిపోయింది. 

ముని 0 రాజకీయాలు. 

1987 అక్టోబర్ లో లక్నోలో ముస్తి ంలీగ్ మహో 
సభ జిన్నా అధ్యక్షతన జరిగింది. (పభుత్వ్యంలో 
హిందువులకు, మహమ శ్రదీయులకు సమాన భాగం 
వుండాలని ఆ మహాసభ తీర్మానించింది. హిందువులకు 
50 శాతం, ముస్టి ములకు 50 శాతం చొప్పున (పేజా 
ప్రాతినిధ్య సంస్థల్లో సెట్లు ఉండాలనీ, ఈ తీర్మానం 
ఉద్దేశం. ముస్తి ముల తరఫున. మాట్లాడే హక్కు 
ముస్లి మ్లీగ్కు ఉందనీ, అలా (ప్రభుత్వం గురించా 
లనీ కూడా ఈ మహాసభ కోరింది. ఇంతవరకూ జిన్నా 
రాజకీయాలకు దూరంగా వున్న పంజాబ్ ముసిం 
నాయకులు కూడా ఆయన్ని దిలపర్చారు. జిన్నా వీధా 
నాలను ఇంతవరకూ 'వ్యతిరేకించుతూ వచ్చిన కొందరు 
ఉలేమాలు (మతగురువులు) కూడా ఆయన్ని బల 
పర్ప్చారు, కొంగెస్ జిన్నాతో సం(పతింపులు సొగించా 
లని పయక్నం చేసినప్పుడు, కౌంగస్ హిందూ సంస్త అని (పకటించాలనీ, తనతో రాజీ సం(పతింపులకు 
వచ్చే కౌం|గెస్ వారిలో ముస్తిములు ఎవ్వరూ ఉండరాదనీ జిన్నా పట్టుదిట్రాడు. 1988 డిసెంబరులో 
కాం(గెస్ మం(౩వర్షాలకు వ్యతిరేకంగా ముస్లింల 



నం [గాము బరి [త 

హక్కుల కోసం (ప్రత్యక్ష కొర్యాచరణ సొగించాలని 

పాట్నాలో సమావేశమైన ముసి ంలీగ్ తీర్మానించింది. 

కొని ఈ తీర్మానాన్ని ఆ అమలు 'సర్భకముందే కౌం(గెస్ 

మం (త్రివర్గాలు రాజీనామా చేశాయి. దీన్ని “విము క్రి 

దినం గా ముస్తింలీగ్ పాటించింది.” 

ముస్తి ంలీగ్ కౌం(గెస్ లాగా (టిటిష్ వ్యతిరేక 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాలను నడిపి వుండలేదు. ఐనా 
కాం| గెస్ వాదులకన్నా ముస్తె ౦లే అతివాచులంటూ 

లీగ్ (ప్రగల్భాలు పలకసాగింది. కాం. గెస్, గాందీ 

రాజకీయాలతో విసుగెత్తి మౌలానా [మహ్మాదలీ, 

హస్రక్ మొహనీలాంటివారు కార్యగెస్ను విడిచి పెట్టి 
వెళ్ళారని లీగ్ _పచారం సొగించింది. ముస్తి ౦ యువ 

కులు, ముసిం మధ్యతరగతి (_పజలు “జిన్నా రాజ 

కీయాలవై పు కొట్టుకుపోయారు. 

. 1840 మార్చిలో లాహోర్లో జరిగిన ముస్టింలీగ్ 

మహాసభలో పాకిస్తాన్ తీర్మానం. ఆమోదించబడింది. 

1930 లో కవి మహ్మద్ ఇక్కాల్ రేభామ్మాతంగా 
సూచించిన పాకిస్తాన్ (ప్రణాళికను [1885లో లీగ్ 

మొట్టమొదటి సారిగా (ప్రకటించింది. ఐతే దాన్ని 

అప్పుడెవరూ అంతగా పట్టించుకోలే ము. ఈ తీర్మానం 

పకారం భారత దేశంలోని వాయువ్య భాగాలలోను, 

ఈళాన్య 

రాష్ట్రాలన్నీ కలిపి పాకిస్తాన్గా వేరే రాజ్యంగా ఏర్ప 

డాలి. లాహోర్ సమావేశంలో జిన్నా “భారతదేశ 

స్వాతంత్ర్యాన్ని నిర్జ్వ్యందంగా కోరుతున్నా” నని 

చెపిఎనప్పటికీ రెండు జాతుల సిద్ధాకాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్తాడు. 

'ముస్తిం (వజలలో ఎక్కువ (ప్రభావం కలిగించిన 
శః సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఒక పరిష్కారానికి కాం|గెస్ 

లీగొలు రాలేకపోయాయి. వాటి మధ్య విభేదాలు మరింత 

తీ వమయ్యాయి. (బిటిష్ వాళ్ళకు ఇది చాలా 'సంతోష 

కరంగా పరిణమించింది. ఇదే సమయంలో వి. డి. 

సావర్కార్ భారతదేశం “హిందువుల దేశం”గా 

చిత్రిస్తూ వచ్చాడు. కాం (గెస్ నుంచి రాజీనామా చేసి 

కె. యం. మున్షీ అఖ ఎడ హిందూస్టాన్ అంటూ ఒక 

ఉద్యమాన్ని సాగించాడు. ఐతే అది ఎంతో కౌలం 

భాగాలలోను ముస్తి ములు మెశారిటీగా వున్న 

స్రోలేదుగాని లీగ్తో 

మాతం ఒన్పందం చేసుకోకుండానే [940-41 లలో 

ఢిల్లీ. వార్దా, పూనా సమావేశాలలో కేంద్రంలో జాతీయ 
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(పభుత్వం ఏర్పరదాలని కా. (గెస్ కోరుతూ వచ్చింది. 
ఐతే అది ఫలించలేదు. ఈలోగా (బిటిష్ పభుత్వం" 

మద్దతుతో జిన్నా పాకిస్తాన్ కో ర్కెకు బలం  చేకూ 
రుతూ వచ్చింది. 

ఈ (ప్రతిష్టంభన ఇలా సాగుకున్న కాలంలోనే 

1941 జూన్ 22 న, సోవియట్ యూనియన్సె 

ఫాసిస్టు జర్మనీ దాడి చేసింది. అప్పటికే షష 
బెల్జియం, హాలెండ్, నార్వే, థాను, తూర్పు 

రమారప్లో కొన్ని భాగాల్ని జర్మనీ ఆ(కమించింది. 

(బిటన్ పె విమానాల దాడులతో సాగించిన యుద్ధంలో 
విజయం సాధించక పోయినా, జర్మనీ టిటన్కు” తీవ 

నష్టాన్ని కలుగచేసింది. 1941 డిశేబర్లో పెరల్ 

హార్బర్ పె పె హఠాత్తుగా దాడి చేయడం ద్వారా జపాను 

యుద్ధంలో (వవేశించింది. దీనితో మిత రాజ్యాల 

పక్షాన అమెరికొ, సోవియట్ యూనియన్లు ఫాసిస్టు 

కూటమి వ్యతిరేక యుద్దంలో వవేఖిచాయి. బిబన్, 
సోవియట్ల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. (టబిటన్, 

అమెరికా, సోవియట్ యూనియన్, చైనాలు మిత 

రాజ్యాల కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. "దేనితో యుద్ద 
స్వభావం పూర్తి రిగా మారింది. . 

1941 డిసెంబరులో జవహర్లాల్ నెహూర ఇ ఇలా, 

అన్నాడు 2 “రష్యా, (బిటన్, అమెరికా, చెనాలు 

ప్రాతినిధ్యం వహించుకున్న ముఠా వెనుక (ప్రపంచ 

అభ్యుదయ కొాముకశ కులు నిలబడ్డాయి ." 

ఈ నూతన పరిస్టికులలో (బటన్. విజ్ఞత వద 

రించి, భారత దేశానికో పరిపాలనాధికార మిచ్చే రొజీకి. 

వచ్చివుండినట్ల యితే, పరిస్టితి వేరుగా వుండేది. 1941 

ఆగస్తుతో (ప్రకటించిన అట్లా క్ (పణాళిక భారత. 
దేశానికి వ _ర్రించదంటూ సెపైంబరు 9 న (బిటిష్ 

న్రధాని చర్చిల్ (పకటన భారత జాతీయ వాదులలో 
ఆ(గహం రేక త్తించింది. . 

1941 డిసె సెంబరులో ముఖ్యమైన కౌంటగెస్ నాయ 

కుల్ని విడదల చేసింది (ప్రభుత్వం. 18041 డిసె 

బర్లో బార్హోలీలో కాం్యగెన్ ఈ క్రింది తీర్మానాన్ని 
చేసింది. దాన్ని 1942 లో పునరుద్దాటించింది. “ టిటిష్ 

(ప్రభుత్వంలో మార్పులేదు. ఐనౌ యుద్ద పరిస్టితినీ 

దానివల్ల ఉత్పన్నమైన పరిశణామాల్నీ, భారతదేశ 

(ప్రాంగణంలోకి యుద్దం వి స్పరించడాన్నీ కాం(గెస్ -' 

తప్పకుండా పరిగణీంచాలి; కార్యగెస్ సాన్లుభూతి -దురొ'' 
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రమణకు గురె, తమ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడు 

భారత దేశం “మా(త్రమే జాతీయ ప్రాతిపదికపై దేశ 
రక్షణ కొనసాగించే స్థితిలో ఉంటుంది.” 

అహింసా సిద్ధాంతాన్ని | దేశరక్షణ విషయంలో 
విడనాడటానికి 
(పాయాన్ని వెలిబుచ్చాడు. కొం(గెను నాయకత్వం 
నుంచి గాందీ వె దొలగాడు. os pr 

1942 మార్చి నాటికి (ప్రపంచయుద్ధం భారతదేశం 
గుమ్మంలో తొంగిచూసూ వుంది. ఆసియా రంగంలో ఫిలిప్పెన్సు, ఇందో.వె నా, ఇండొనీషియా, మలయా. 
బిర్యాలు.__జపాను ఆక్రమణ కిందిక్రి వచ్చాయి.మార్చి 
7 న రంగూన్ జపాన్ ౩ వనమెంది. 

1942 ఫిబ్రవరిలో భారత దేశాన్ని సందర్శించిన 
చాంగ్ కె షేక్ ఇటు భారత దేశానికీ, అటు (టిటన్కూ 
ఒకేసార్ ఒక విజ పి చేశాడు. దురాశమణ దారుల వక్షానో, లేక దురాక్రమణ" దారులను (పతిఘటించు 
సక్షానో తప్ప మధ్యే మార్గం లేదని భారత జాతీయ 
నాయకులను హెచ్చరించాడు. యుదంలో పూరి బలంతో పాల్గొనడానికి వీలుకలిగే విధరగా భారతదేశ 
నికి నిజమెన రాజకీయ అధికారాని ఎ ఇవ్వాలని కోరాడు. 
ఆ'సే9లియా విదేశా. గ మం(తి కూడా. ఇలాంటి [పక 
టనే చేశాడు." అట్లాంటిక్ ప్రణాళిక భారతదేశానికి 
వర్దించదని 1941 సె పైందర్లో (బ్రిటిష్ (పధానిచేసిన 
(ప్రకటనను య క్రి యు_క్తంగా సవరిస్తూ అమెరికా 
అధ్యక్షుడు రూజ్ వెల్ 1042 ఫిబ్రవరి 24 న చేసిన 
(ప్రకటనలో. అట్లా. టిక్ (పణాళిక యావత్ (ప్రపంచానికీ 
వ_ర్రించు తుందని అన్నాడు. వీరందరి ఒత్తిడి ఫలితం 
గానే: 1942 మార్చి1! న (బిటిష్ (ప్రభుత నం మం (తి 
వర్గ సభ్యుడైన సర్ స్టాఫర్త్ డప్స్ను: రాయబారం 
పంపడానికి - నిర్గ ౨ ంచ్రింది...మార్చి 28 న భారత దేశం 
వచ్చిన (క్రీప్సు మూడు వారాల పాటు భారత దేశంలో. 
వుండి వివిధ నాయకులతో చర్చలు జరిపాడు. -. 
ర. పళ న క 

న్య ఫర్స్టాఫర్త్ - సీపు ఠెండు. "ర కాల. “సూచనల్ని, 
తీనుకువచ్చాడు. .. "మొదటి సూచనలు. భవిష్యత్తును 
గురించి వున్నాయి. "ఆవి (అ). యుద్ధానంతరం భారత 

సిదమెనందుకు గాందీ తన భేదాధి 

జారోత స్నాంతోం (త 

దేశానికి అధినివేశ (ప్రతిప త్రి యివ్వబడుతుంది. ' కావా 
లంటే భారతదేశం బ్రిటిష్ కామన్వె ల్ల్తో తెగ 
తెంపులు చేసుకోవచ్చు. (ఆ) రాజ్యాంగ నిర్ణయ 
సభను ఏర్పరచడం. 1985 భారత (ప్రభుత్వ “చట్ట 
(ప్రకారం (పజలలో ' 11 శాతం మందికి వోటింగ్ 
హక్కు. వుంది. వోటింగు హక్కుగల వీరు 1585 
సభ్యులుగల “ఎలక్టోరల్ కాలేజి”ని ఎన్నుకొంటారు. 
ఈ కాలేజి పదోవంకు సభ్యుల్ని రాజ్యాంగ నిర్ణయ 
సభగా ఎన్నుకొంటారు. సంస్థానాధీశులు ఎలక్టోరల్ 
కాలేజికి 500 మందిని తమ (ప్రతినిధులుగా నామీనేట్ 
చేస్తారు. (ఇ) రాష్ట్రంగాని, సంస్థానంగాని వేరుపడి 
వుండవచ్చు లేదా (ప్రస్తుత స్థితిలోనే కొనసాగవచ్చు. 
వేరే అధిని వేశ రాజ్యంగా సమాన హక్కులతో నూతన 
రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. (ఈ) మెనారిటీ 
జాతులవారి, మతాలవారి రక్షణకు (బైటిష్ (ప్రభుత్వం 
యిచ్చిన హామీలు ఉండే విధంగా (బిటనూ, 
“రాజ్యాంగ నిర్దయ సభ” ఒడంబడిక చేసుకోవాలి. .. 

రెండవది : యుదకొలంలో భారతీయ (ప్రతినిధుల 
సమాలోచన, సపాకౌరాలకతో (టిటన్ అధికారాన్ని. 
కలిగి వుంటుంది. 

కప్పు విడివిడిగా ఆయా వర్షాలవారిని కలిళాడు,: 
అందరికీ అన్ని హోమీలూ యిచ్చాడు. కాం(గెస్ వారికి. 
నూతనరాజ్యాంగ (ప్రకారం భారతదేశం కామన్వె ల్లొలో. 
ఉండదలుచుకొం పే ఉండవచ్చు. లేదా విడిపోవచ్చు' 
నన్నాడు. ముసి ౦ మెజారిటీ వున్న రాష్ట్రాలలో వారు 
స్వంత రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభను ఎను ఎకొని, (బిటిష్ 
(ప్రభుత్వంతో వేరే ఒడంబడిక చేసుకోవచ్చునని 
వ స్టింలీగ్తో చెప్పాడు. మైనారిటీ జాతులకు, మతాల 
వారికి న్యాయం కలిగేటట్లు చూస్తామని హోమీ 
యిచ్చాడు. .సంస్థానాధీశులకు గనుక నూతన రాజ్యాం. 
గం ఇష్టం లేకపోతే,వారి “సంధి హక్కులు” భగ్నం. 
కొకుండా చూస్తామని అన్నాడు... ౨౨౨ 

_ టీప్స్ సూచనల్ని కాంగ్రెస్ (తోసిపుచ్చింది. 
యుద్ధ కొలంలో భారతీయులకి ఎలొంటి... అధికారాన్ని 
యివ్వడానికి (బ్రిటన్ సంసిద్ధంగా లేదన కాం్యగైన్క స్పష్టమైంది, వవధ కారణాలతో యితర. పార్టీలు 
కూడా .(క్రివ్స్ రాయభారాన్ని. (తో సీప్పచ్చాయి.... (కిమ్స్ 



నం/గౌమ భరీ [తో 

“సోషలిస్టు” ” అనీ, నెహూ “స్నేహీతుడు అనీ 

ఏవేవో "ఆశలు పెట్టుకొన్న వారందరికీ ఆశాభంగం 
కలిగింది. 

ఆపు (ప్రతిపాదనలను యథాతథంగా అంగీకరించి 
వుండవలసిందని రాజగోపారాచారి అభిప్రాయపడ్డాడు. 

కాని గాంధీ వాటిని “దివాళా తీయబోయే బాంక్ క 

యిచ్చిన తర్వాతి తేదీ (పోస్టు డేటెడ్) చెక్” 

అన్నాడు. గాంధీ (క్రిప్స్తో యింకా యిలా అన్నాడని 

శల 

తెలిసింది, “మీరిచ్చేది ఈ మాత్రమే ఐతే మీరెందుకు 

వచ్చినట్లు ? భారతదేశానికి యివ్వదలచుకొన్నదంతా ' 

ఈ (ప్రతిపాదన మాత్రమే అయితే, వెంటనే విమానం 

ఎక్కి. మీరు ఇంటికి వెళ్ళడం మంచిది, 99 | 

“ఆ విషయం ఆలోచిస్తా"నని, మాత్రమే [కిన్స్ 

జవాబు. (ఫ్రిటిష్ (ప్రభుత్వానికీ, జాతీయోద్యమ నాయకు 

లకూ మధ్య (పతిష్తంభన తొలగించడంలో (క్రిప్స్ 

రాయబారం ఆ విధంగా విఫలమైంది. 



క్వీట్ ఇండియా 
1942 ఆగస్టులో “క్విట్ ఇండియా” (భారత దేశం 

నుంచి (బిటిషవాళ్ళు వై దొలగిపో పాలి అనే: ఉద్యమం 

(ప్రారంభమైంది... ఈ ఉద్యమ కాలంలోనూ, ఆ 
తర్వాతా (బిటిష్ పరిపాలకులు (ప్రచారం చేసినటు 

Oa గాంధీ, తదితర కాం_గెస్ నాయకులూ ఫాసిస్టు కూట 
మీకి అనుకూలురా ? జపాను దండయా[తను వారు 
ఆహ్వానించారా ? లేదు. 

1941 డిసెంబరు క న లక్నోలో పత్రికాగోషిలో 
జవహర్ లాల్ అభ్యుదయ కౌముక శకులనీ, మిత త్రీ ఎ మి 
రాజ్యాల పక్షాన వున్నాయని అన్నాడు. 1941 డిసెం 
బర్ 8! కాం్యగెసు వర్కింగు కమిటీ బారోలీలో 
సమావేశమై “దుర్శాకమణకు గురైన, స్వాతరత్ర్యం 
కోసం పోరాడుతున్న (ప్రజలకు తమ సానుభూతి 
వుంది" అని తీర్మానించింది. అస్సాం, బెంగాల్ లలో 
కొన్ని (పాంతాల నుంచి (పజలను ఖాళీ చేయించే 
టపుడు |బిటిష్ పభుత్వం వారికి (ప్రత్యామ్నాయం 
చూపించలేదు. పైగా బెంగాల్లో కొందరి (పజల జీవ 
నాధారమైన పడవలను శతృవు చేతికి చిక్కకుండా 
ఉండాలని చెప్పి తగులబెట్టింది. ఇలాంటి చర్యలు 
(బిటిష్ (ప్రభుత్వంపె సామాన్య (ప్రజలలో మరింత 
ద్వేషాన్ని రగిల్బాయి.తమ శతువు బిటన్, (బిటన్కు 
శ(తువు జపాను తమ శతువుల శ తువుమి(తడౌతా 
డనివీరికి దురభి పాయం ఏర్పడ్డది. అందుకని కొందరు 
జపాను విజయాలను హరించ మొదలు పెటారు. ఈ 
ధోరణిని జూలై 16 న జవహర్లాల్ నిరోసించుత్తూ 
హెచ్చరించాడు. “గత మూడు నెలలుగా మన 
దేశంలో జపాను అనుకూల భావాల్ని ఎదిరించుతూ 
వచ్చాము, నిజానికి యివి జపాను అనుకూల భావం 
అనడంకన్నా (బిటిష్ వ్యతిరేక భావం అనవచ్చు. 
అందుచేత జసాన్ పై మొగ్గు చూపుతున్నారు కూడా. 
భారత దేశం నిస్టట్రతలో సడరాదని మా భావం. 
జపాన్తో రాజీ అనేమాట అనూహ్యమైన విషయం.” 

(బిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే జపాన్ మనణోలికి రాక 
పోవచ్చునన్న భావంగల గాంది కూడా ఆ అభ్మిపాయం 
పొరపాటని (గ్రహించాడు. ఆయన యిలా అన్నాడు. 
“జపాన్ వాళ్ళను దూరంగా ఉంచాలని (బిటిష్ వాళ్ళకన్నా 
నేను ఎక్కువ ఆస క్రిగా వున్నాను. భారతదేశ 
సము ద జలాల్లో ఓటమి (బిటన్కు కేవలం భారత 
దేశం మాతమే పోతుంది, కాని జపాన్ విజయం 

పొందితే భారతదేశం సర్వస్వాన్ని కోల్పోతుంది" 
బయటినుంచి సహాయం లభిస్తుందని కొందరిలో 
(భమలు కలిగినపుడు జవహర్లాల్ నెహూ యిలా 
హెచ్చరించాడు : “బయటినుంచి వచ్చే ఏ శి 
అయినా అది జపాన్ చేతిలో వుండే. కీలుబొమ్మ 
శక్తి మాత్రమే” (1942 ఏపిల్ 12) “అక్షరాజ్యాలు 
(జర్మనీ, ఇటలీ, జపాను కూటమి) వొలకటో సే 
స్నేహపూర్వక ధోరణికి నేను ఏ మాత్రం ప్రాముఖ్యం 
యివ్వను. వాళ్ళు గనుక భారత దేశానికివస్తే వారు 
విమోచనపరులుగారారు. ఓడిపోయినవారి ఆస్తుల్ని 
పంచుకొనేవారుగా మాత్రమే వసాఠొ అని 184% 
జూన్ 21! న గాంది హరిజన "పత్రికలో 
చేశాడు. 

దేశం మనుగడకే మహో వివతు వచ్చింది అని 
కాం(గెస్ నాయకత్వం భావించిందికాని క మ్యూనిస్టుల 
లాగ ఈ నూతన పరిస్థితి మున్నెన్నడూ లేనంతగా 
(పజలకు విజయావకాశాలు కలగచేసుందని భావించ 
లేదు. కమ్య్యూనిస్తులు ఓటమి తత్వంతో ఉండిపోలేదు. 
(పతిషంభన తొలగించాలంపే, జాతీయైక్యతను 
చాటండి, దేశరక్షణకు [పజలను సమీకరించండి, అని 
వారు చెప్పారు. “ఈ యుద్దం విజయం పొం దేందుకు 
పోరాడటం అంపే మన దేశాన్ని రక్షించుకోడం, 
మన స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించుకోడం” అని వారు 
అన్నారు, మలయా మొదలై న చోట్ల (బిటిష్ (ప్రభు 
త్వం పలాయనం చి త్రగించిన ధోరణి చూశాక “మన 
దేశ భవిష్యత్తును సా(మాజ్యవాదుల చేతుల్లోంచి 
లాక్కో వౌలి........ సా మాజ్యవాదుల నిరంకుశత్వానికి 
వ్యతిరేకంగా భారతీయ ఐక్యతను చాటాలి” అన్నారు, 

1942 జూలై వరకు కమ్యూనిస్తుపార్లీపె నిషేధం 
వుంది. నిషేధులో వుండగానే [గ్ల జనవరిలో 
ఆలిండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ మహాసభ 
పాట్నాలో జరిగినపుడు, ఆ సభ ద్వారా కమ్యూనిస్టు 
పార్టీ పైన చెప్పిన అభి పాయాన్ని (పజల దృష్టికి 
తీసుకువచ్చింది. దీనినే “*పజాయుద” విధానంగా 
పేర్కొంది, దీని అర్థం యుద్దానంతరరి దానంతకదే 
స్వతం(తం లభిసుందని, అది భావించలేదు. ఆయా 
దేశప్రజల స్వంత బలంపెన, వారి కృషి పెన, 
స్వాతం (త్యం ఏమేరకు లభించుతుంద నేది ఆధారపడి 
వుంటుందని కమ్యూనిస్టుపార్టీ స్పష్టం చేసింది. 

స్పష్షం 



నం/గామ బోరీీత 

“యుద్దాన్ని బలపరచడం౦ం అంటే, సామాజ్యవాదానికి 
దాసోహం అంటూ సహకరించడం కొదనీ, స్నామాజ్య 

వాద (పభుత్వానికి లొంగడం కాదనీ, _ప్రజాతంరత 

హక్కులకోసం పోరాడుతూ, జాతీయ (ప్రభుత్వ స్టాప 

నశై పోరాడటం” అనీ కూడా అది విశదీకరించింది. 

యుద్ధ స్వభావం మారినంత మాత్రాన (ప్రభుత్వ న్వభా 

వంగాని, (పభుత్వ యుద్ధ (ప్రయత్న స్వభావంలో 

గాని మార్పు వచ్చినట్లు కాదని స్పష్టం చేసింది. 
న్: (పయోజనాలప్ అనుకూలంగా "వున్న చోట. 

హకరిసాం, (ప్రతికూలంగా వున్నచోట (ప్రతిఘటి 

సాం. ఆ విధంగా (పజా (పయోజనాల సంరక్షణకు 

వని కార్ వ్యోన్ముఖుల్ని చేసి ముందుకు తీసుకు 

పోతాం” అ కమ్యూనిస్టుపార్టీ తెలియజేసింది. 

అయితే ఈ దశలో కాంగెస్ యకక ం 

చొరవతీసుకోకుండా (బ్రిటిష్వాళ్ళకే ఆ చొరవ వదలి 
వేసింది. 1942 ఏప్రిల్ 18 న నెహూ చేసిన (ప్రక 
టనలో ఈ నిస్సహాయక కనబడుతుంది. “ఏం 

చేయాలో నాకు తోచడంలేదు, భారత దేశంపె శ(తువు 

దాడిచే నున్నాడ నే భావంతో కృంగిపోయిన న నాకు నేను 

నిస్సహాయుడినై నాను అనే భావం కలిగింది.” 
1942 మేరో అల్లాబాద్ లో జరిగిన ఆలిండియా 

కాం(గెస్ కమిటీలో గోఏంవవల్లభపంత్ అన్న మాటలు 

ఈ వైఖరిని మరింత స్పష్టం చేస్తాయి. “వాళ్ళు 

ట్రిటిష్వాళ్ళా, మమల్ని 'గౌరవచదంగా దతకనూ 

బతకనివకడంలేదు, గౌొరవ(పదంగా చావనూ చావ 

నివ్వడంలేదు ' 

(కిస్స్ రాయబార వై ఫల్యంతో దేశంలో నిరాశ, 

(కోధం పెల్లుబికొయివ: మలయా, బర్మాలకు పట్టినగతి 

భారతీయులకు సట్టరాదని జాతీయ నాయకులు 'అదర్దా 

పడుకున్నారు. “సైనిక దురొకమణ వచ్చినపుడు 

(జలు భయాందోళనకు గురిఅవుతున్నారు. ఇలాంటి 
స్టితినుంచి భారతీయుల్ని తప్పించాలంకే, తాము 

స్వతం(త్ర పొరులమనే భావన వారికి రావాలి. తమ 
దేశ రక్షణ తమ విద్యు క్ర క్ర ధర్మ్కమనీ, అదేదో (బిజిష్ 

వాళ్ళ వంతు అనే అభి పాయం పోవాలి, ఆ భావన 

భారతీయులకు స్వాతంత్ర్యం లభిస్తే నే కలుగుకుండి. 

అని గాంధీ మరికొందరు కాం (గెస్ నాయకులు 

భావించసాగారు. “టిటిష్ వాన అధికారాన్ని అప్ప 

గింఛి భారత దేశంనుంచి వై దొలగిపోవాలొ అనే ఉద్య 

జలీల్ 

మాన్నీ (ప్రారంభించాలని గాంధీ అభిప్రాయపడ్డాడు. 

అందుచే హరిజన స్నతికలో “కంట్ ఇండియా” 

(భారత దేశంనుంచి ్రటిష్వాచ వై దొలగాల్సి అనే 
విషయం పై గాంధీ అనేక వ్యాసాలు రాశాడు, వాటి 
సారాంశం" ఇది : 

డం భారత (ప్రజలది, (బిటిష్వాళ్ళకు 

పరిపాలించే హక్కులేదు. (బిటిష్వాణ్ళు పరి 
సకపన్నారు కౌబిట్టి జపాను భారత దేశంపై దండెత్త 

చూస్తోంది. (బిటిష్వాళ) భారత (ప్రజలకి అధికారం 

బదలాయి స్తే జపాను దొడి (ప్రమాదం వుండదు. ఒక 

వేళ (బిటిషువాళ్ళ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జపాను దాడి 

చేప, తాము నూతనంగా సంపాదిం చుకున్న స్వాతం 

(త్యాన్ని రక్షించుకోడానికి భారత (ప్రజలు సర్వ 
త్యాగాలు చేయడానికి సంసిద్ధమౌతారు. జపానుతో 

భారత (_పజలు సహకరించే “ సమన్య లేదు. దేశం 

నుంచి _విటిషువాళ్ళు వెళ్ళక పోయినా వారిని తరిమి 

వేయడానికి జపాను సహకారాన్ని ' భారత (ప్రజలు 
కోఠరు, (బిటిషువాళు) వె దొలగిన తర్వాత నూతన 

జాతీయ (ప్రభుత్యం బటన్, అమెరికా సైన్యాలను, 

జపానుతో యుద్ధం కొనసాగించడానికి భారత దేశంతో 

ఉండనిస్తుంది. 7 యుద్దంలో (విటన్, అమెరికా, 

చైనా, రష్యాలు ఓడి పోవటం భారతీయుల అభిమతం 

కాదు. నూతన జాతీయ (పభుత్వం అన్ని పార్టీల 

(ప్రతినిధులతో కూడి వుంటుంది, అది దేశ రక్షణను, 
రోజువారి పరిపాలనను కొనసాగించగల  సితిలో 

వుంటుంది. ఒకవేళ (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం వై దోలగిన 
తర్వాత అరాచకం (పణలినా అది (బిటిమ సామ్రాజ్య 

వాద పాలనకన్నా మంచిదే, కౌని అలాంటి అరాచక 

(ప్రమాదం లేదు.” 

గాందీ ఈ వ్యాసాల ద్వారా “క్విట్ ఇండియా” 

ఉద్యమానికి (పజాభి పాయం సుముఖంగా వుండేలాగ 

చేయడానికి (ప్రయత్నించాడు. 1942 జూలై 14 న 

కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమా వేశ మై ఈ శంది 
తీర్మానం చేసింది ; 

(విటన్ తక్షణం భారత దేశంనుంచి వై దొలగాలి. 

భారత దేశ (పయోజనాలకేకాక, ప్రపంచ శాంతి 

(పయోజనాలకు, ఫాసిజం, స్వామాజ్యవాదం ఇతర 

నియంతృత్వ ధోరణులనీ జాతి వివక్షనీ కూల్చివేయ 
డానికి ఇది అవసరం. 



284. 

(చిటన్ లాంటి మూడవ ఫార్టీ " దేశాన్ని వీల్లు: 

తున్నంతవరకూ . హిందూ. ముస్టి ౦ సమస్యకు పరి. 

ష్కారం వుండదు. మతసమస్యాప రిష్కాటరానికి 

ఇన్నాళ్ళూ అడ్డు వచ్చింది “విభజించి పాలించు” 

అనే (బిటి షువాళ్ళ విధానమే. 

(ీటిషవాళ్ళ వై దొలగగా నే అఖిలపక్ష (పతినిధు 

లతో కూడిన జాతీయ (ప్రభుక్వం ఏర్పడి, రాజ్యాంగ 
నిర్ణయ సభను ఏర్పురచుతుంది, అది అన్ని వర్షాల 

(ప్రజలకు అంగీకారయోగ్య మైన. రాజ్యాంగాన్ని ఏర్ప 

రుస్తుంది. 

“కాకతీయ (ప్రభుత్వం, జపాన్ పె యుద్దంకొ న 

సాగించడానికి, మి_తరొజ్యాల “సేనలను “భారత 

దేశంలో వుంచేందుకు అంగీకరించుతుంది. అందుచే 
ఈః తీర్మానాన్ని అంగీకరించి బిటిష్ (పభుక్వం, 

భారతదేశం నుంచి వెదొలగి, అధికారాన్ని భార 

త్రీయులకు అప్పగించాలి. | 

“ బిబన్ కనుక దేశం.వదలి వెళ్ళడానికి నిరాక. 

సనో ల్లంఘ నం" 

(ప్రారంభించాల్సి వస్తుంది. కనక లభ్య "మయే § 

అహిొంసాత ్మక బలాన్నంతాఉపయోగించి ప్రభుత్వంచే పె 

ఒ త్తిడీ తేవజానికీ, స్వాతం్యత్యం సాధించడానికీ కృష్. 

రించినబ్లయితే, కౌం గెస్ 

చేయాల్సివస్తుంది. 

ర్య తీర్మానం చాలా ప్రాముఖ్యమెనది. క్రనుక 

బొంబాయిలో ఆగస్లు న జరిగే ఆలిండియా కొం గెన్ 

కమిటీ, దీన్ని ధృపీకరించాల్సి వుంది.” 

జవాౌదీ నేందుకు (బీటిషు. (సభుత్వానికి 24 రోజులు. 

జూ లే 15 న ఎద! | వ్యవధి ఇచ్చింది కాం గైస్. 

స్మత్రికలవారితో. మాట్లాడుతూ మహాత్మాగాంధీ “ఉ “డడ 

మం. (ప్రారంభించాల్సివ స్తే, అది ERS 

వుంటుంది” అన్నాడు. "అదివరలో ఈ సమస్య, పరి 

షా్కారానికి రూజ్ వెల్లు 

జోక్యం ేనుకొని, కాం(గెస్ ఉద్యమాన్ని ఆరంధీం 

చాల్సిన అవసరం లేకుండా చూడాలని, ఆయనకి ఒక. 

4 త్తం రొశాడు. రూజ్ వెల్లు ౪&4 త్రరాన్ని ిటిష్ 

కాని చర్చిల్. రాజీకి. ప్రధాని చర్చిల్ కి పంపాడు. 

సిద్ధంగా' లేడు. 

సహాయం కోరాడు గాంధీ... 

చాంగ్... కె శక్ కూడా జా బలె 25 న రూజ్ వెల్లు. 

భారత స్వాతంత్య్ర 

గో బిటిస్ సా యమాజ్యాన్ని రద్దుచే సే సమా వేశానికి' 

అధ్యక్షత. వహించడానికి నేను పధాన మంత్రిని: 

కౌలేదు” అని చర్చిల్ భీష్మించాడు. 

._ కాంగెస్ వర్కింగ్ కమిటీ తీర్మానాన్ని వేర్వేరు: 

దృకో్క(ో-ణాలనుంచి ముస్లింలీగ్, హిందూ మహాసభలు 

వ్యతిరేకించాయి. లిబరల్ పార్టీ నాయకులు కౌొం(గెస్ను 

ఉద్యమం (పారంభించ వద్దని కోరారు. 

_కాంగెస్, లీగ్, ఇతర రాజకీయ పక్షాలు అన్నీ 

ఐక్య సంఘటనగా ఏర్పడి ఫాసిజాన్ని (ప్రతిఘటించ 

డానికి ఐక్య వేదిక ఏర్భరచాలనీ, అలాంటి సంఘటన 

ద్వారా జాతీయ (ప్రభుత్వాన్నితై ఒత్తిడి చేయాలనీ, ఒక 
(ప్రక్క రొజకీయ హక్కుకోసం ఒతిడి చేసూనే 

మరోప్రక్క యుద్ధ (ప్రయత్నాలకు స సహాయ పడుతూ 

జాతీయ ఉద్యమ నాయకత్వాన అనధికార (ప్రజా సమీ 

కరణచేసి ఫాసిజానికి. జాతీయ (ప్రతిఘటనను ఇనుమ. 
డింప చేయాలనీ, మొదటినుంచీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
చెబుతూ వచ్చింది. ఈ స్టితిలో సహాయ ిరెకరటి. 

విధానాన్ని గట్టిగా తిరస్కరించాలని కోరింది. 

ఐతే జాతీయ ప్రభుత్వం ఏర్పరచాలనే కోర్కెను 
(టిటన్ తిరస్కరించడం వల్లనూ, తద్వారా జాతీయ. 

వాదులతో ఏర్పడ్డ తీవ విద్వేషం వల్లనూ, కమ్యూ 

నిస్తుపార్టీ సూచించిన ఈ విధానానికి జొతీయవాదులలో 
అధేక భాగం ఆమోదం తెల్పలేక పోయారు. 

_టొంబొయిలో ఆలిండియా కౌం(గెస్ కమిటీ శెండు 

రోజులు.సమావేశ మయింది. కౌం(గస్ వర్కింగ్ 

కమిటీ చేసిన తీర్మానాన్ని: ఆగస్టు 8 న ఆలిండియా 

కాంగెస్ కమిటీ ఆమోదించింది. తీర్మానం ప్రధాన 

భాగంలో ఫాసిజానికి వ్యతిరేకతను, మిత్రరాజ్యా లపట్ల 

సానుభూతినీ, జపాను దురొక్రమణ దారులకు వ్యతి 
రేకంగా ఒక (ప్రక్క సెనికుల సాయుధ (ప్రతిఘటన. . 

(పజల తరపున అహింసాయుత (పతిఘటనను సొగీ 

స్తామని స్పష్టం చేసింది. కార్యాచరణకు సంజం ధించిన . 

భాగంలో ఆ తీర్మానం ఇలావుంది. 

ర్య దేశంలో (బిటిష్, పరిపాలన అంతం కావటం. 

(పథాన, తక్షణ సమస్య. యుద్ద భవిష్య త్తూ,. 
స్వాతంత్ర్య (ప్రజాస్వామ్యాల విజయమూ దీని, పనే 
ఆధారపడి వున్నాయి. స్వతంత్ర భారత దేశం "తన 

గొప్ప వనరులను స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో నాజిజం,.. 

ఫాసిజం, సాష్రాజ్యవాదుల దుర్మ్శాకనుణకు . వ్యతి. 



నం(/గామ చర్శిత 

రేకించే పోరాటంలో ధారవోసి ఈవిజయాన్ని సాధించ 
గలదు.” అందుకోసం అహింసాయుత పద్ధతులపై 
సాధ్యమైనంత వి సత స్థాయిలో (పజా పోరాటాన్ని 
సాగించాలనీ, “గత 22 "ఏళ్ళ శాంతియుత ఫోరాటం 

ద్వారా చేకూర్చుకన్న అహింసాయుత బలాన్నంతా 
ఉపయోగించాలని తీర్మానం న్పష్షం చేపింది. ' 

గాందీ ఉపన్యాసం 

1942 ఆగస్టు 8న రాతి కౌం(గెస్' తతి 

నిధులను ఉద్దేశించి. గాందీ ఇలా ఉపన్యసించాడు. 

“అందుచేత "నేను తక్షణం, వీ లెతకే తెల 
వారకముందే ఈ ర్యాకే, స్వాతం్యత్యం కావాలని కోటే 
తున్నాను. మం,త్రివర్షాలకోసం .వె సాయితో మంతనో 
లాడటోవటం లేదని నేను. మీకు హోమీ ఇస్తున్నాను. 
సంపూ ర్ర స్వాతం శ్రానికి మినహా మిగతాది - ఏదీ 
నన్ను 'సంతృ ప్రి "పరచదు. ఇదిగో ఒక మం(త్రం 

చెబుతున్నాను. మీ హృదయాలపైె దాన్ని ముద్రిం 
చండి. మీ ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసల్లో ౬ దాన్ని (పతివిందించ 
నీయండి. అది; “విజయమో వీర మరణమో" 
(Do or Die) దీన్నే హిందిలో“కరో యా మర్లో” 
అన్నారు. మనం భారత దేశాన్ని స్వతంత్ర మైనా 
చేస్తాం లేదా ఆ (సయత్నంలో మరణీస్తాం. అంతేకొని 

మన బానిసత్వం స్టిరీభూత మై వుండటానికి మనం 

దతకబోవటం లేదు...” . . 

“గాందీ ఉద్దేశంలో వెంటనే ఉద్యమం (పారం 
భించాలని లేదు. ఉద్యమం పారంభించే ముందు 
వె సాయిని కలుసుకొని చరి. ఇం చాలని గాంధీ ఆశించాడు 
కనీనం కొన్ని వారా ,లెనా వ్యవధి వుంటుందని భావిం 
చాడు. అందుచేత నే కాం (గస్చే ఉద్యమాన్ని నడప 

టానికి సర్వాధికారాలు పొందిన గాందీ, పోరాటానికి 
ఆదేశ సూ(తాలు ఏవీ ఇవ్వలేదు. వె (సాయితో 
సంభాషణలకు కనీసం .శెండు. మూడు వారా లెనా 

వ్యవధి. ఉంటుందని గాందీ ఆశించాడు. ఈలోగా కార | 

కర్తలు ఏం చేయాలి. “రాట్నం వుండ నేవుంది అంత 

కన్నా మరో. ముఖ్య విషయం వుంది,” అని గాందీ 
అన్నాడు. 

పురుషుడూ 

కోర తృణంనుంచి (పతి ఫ్రం 5 (వతి | 

స్వతం (తులుగా "భావించాలి. ఇక. ఏ 

మా(తం ,సా్యమాజ్యవాద ఫ్తాదం- క్రింద _ నలిగికోత్సు 
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న్నట్లు. భావించక. స్వతంతులమని భావించాలి” 

అన్నాడు . 

ఆలిండియా కొం గెస్ కమిటీ సమావేశంపూ ర్తి 

కాగానే గాంధీ వెస్రాయికి ఉ తరం రాయడం 
_పారంభించాడు. కౌనిఆ ఊ& త్తరం పూ రి కాకముండే 

గాంధ్రీ3 అరెన్లు చేసింది (ప్రభుత్వం. 

ఆగస్సు $ తెల్లవారక మునుపే కాంగ్రెస్ ముఖ్య 
నాయకులంతా అరెస్టయారు. బొంబాయిలో 148 మంది 
అరెసయారు. గాందీ, నెహూ, ఆజాద్, వేల్, 
కృపలానీ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ మొద లెక వారి 
నందర్నీ అరెస్టు చేసింది (పభుత్వం. గాందీగి పూనాలో 

ఆగాఖాన్ భవనంలో సిర్పంధించి వుంచింది. మిగతా 

వౌరిని అహ్మద్ నగరంలో నిర్భంధించింది. కాం (గెస్ 

సంస్థను నిషేధించింది. _ బహిరంగ సభల పై నిషేధం 

విధిచి౨ది. (ప్రజలకు నాయకత్వం లేకుండా చేయటం 
ద్వారాఉద్య మాన్ని మొగ్గలోనే తుంచి వేయాలని 
చూచింది. | 

ఉద్యమం ఒక వేళ ప్రారంభిస్తే ఒక వారంలోనే 
విజయం సాధిస్తుందని వల్ల భాయ్ పటేల్ ఆంచనా 

వేశాడు. శకువు తమకు వ్యవధి ఇస్తాడనీ, విజయం 
ఇంత తేలికగా లభిస్తుందని కౌంగెస్ నాయకులు వేసిన 

అంచనాలు నిగా. తప్పయ్యాయి. నాయకత్వం 

లేకుండానే, ఎక్కడికక్కడ ఉద్యమం _పారంభ 
మెంది. సాధికారంగా కౌంగగెస్ ఉద్యమాన్ని ప్రారం 

భించలేద నే విషయాన్ని తర్వాతి ఘటనలు రుజువు 

చేశాయి. జ్నూలె 15న గాందీ _నెధాయికి రాసిన 

లేఖలో ఒక సర్క్ర్యలరొలోని భాగాలను ఇలా ఉల్లే 
ఖిం చాడు. 

“మహాత్మా గాంది నిర్ణయించే దాకా ఉద్యమాన్ని 
కానీ. మరే చైనా కార్యాచరణ కొనీ. ప్రారంభించరాదు 
బహుళా అందుకు విరుద్ధంగా ఆయన ని ర్రయించవచ్చు. 

అందుచేత (అలా ప్రారంభించి కే) అనవసరమైన పొర 

పాటుకు మీరు బాధ్యులవుతారు. సంసిద్ధంగా వుండండి, 

తక్షణం. సుఘటితం కండి, జాగరూకు లె వుండండి. 

కాని ఆచరణకు మాత్రం దిగకండి.” 

1948 సెప్టెంబర్ 21న కాం(గెస్ తరపున. అధి 
కార. "యుతంగా. నెహ్రు, షేల్, 'పంత్లు - సంతకం 

చేసిన ఒక (సకటనలో ఇలా స్పష్టం చేశారు. 
Cy 
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“ఎ. ఐ సి. సి. గాని, గాంధీజీ కానీ అధికార 
యుతంగా ఎట్టి ఉద్యమాన్ని _పారంభించలేదు.” 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 
“కిట్ ఇండియా” ఉద్యమ తీర్మానాన్నీ, నాయ 

కుల అరెను వారనూ ఆగసు 9న (పజలు తెలును 
కొన్నారు. ఈ హరఠాత్సరిణామీనికి పేజలు విస్మయం 
చెందారు. వారి (కోధావేశాలు ఒక్కుమ్మడి? పెల్లు 
బికాయి. పట్టణాల్లో హరాళ్ళు జరిగాయి. నిరసన (ప్రద 
ర్శనలు, ఊరేగింపులు జరిగాయి. నాయకుల్ని విడుదల. 
చేయాలంటూ నినాదాలు అంతటా ది క్కు ల్ని పిక్క 
టిల్ల చేశాయి. ఒక్క ఢిలీలోనే ఆగస్లు 11, 12 తేదీల్లో 
పోలీసులు నిరాయుధ (ప్రజలపె కాల్పులు సాగించారు" 
47 సారు కాల్పులు జరిగాయి. 76మంది చనిపోయారు. 
114 మంది గాయపడ్డారు. ఇలాగే (పతిచోటా (పజలకు 
ఎలా పోరాటం సాగించాలో చెప్పే నాధుడు లేడు.చాలా 
మంది నాయకులు జెళ్ళలో వున్నారు. మరి కొందరు 
రహస్య జీవితం గడుప నారంభించారు. వ్యకులు కొన్ని 
ముఠాలు ఈ పరిసితిని తమ కి ష ౦ వచ్చినేరీ తిలో 
మలచుకో సాగారు. తమ కేది మంచిదను కొంశే అది 
చేయసాగారు. (పభుత్వ ఆర్డినెన్సు రాజ్యం (ప్రజల్ని 
రెచ్చ గొట్టింది. వ్య క్రిగత శాసనధిక్కారం, ఉద్యమ 
రూపం దాల్చింది. ఉద్య మం త్వరలోనే తిరుగుబాటుగా 

మారింది. (టిటిష్ అధికారానికి చిహ్నా లెన పోలీసు 
సేషన్సు, పోసాపీసులు, 'రెళ్వే సేషన్సు తగుల యు లు చా యు 
బెట్టారు _పజలు, కొన్ని చోట్ల విదోహచర్యలు కొన 
సాగాయి. "జెలిఫోను తీ గె లు తెంచివేళారు. కొన్ని 
చోట రెలు పటాలను తొలగించారు. రెలు బండను 
పడగొట్టడానికి (సయత్నాలు జరిగాయి రాకీ ఛార్జీలు, 
కౌలుఎలకు నిరసనగా పలుచోట |పజలు హింసాయుత 
(పతి ఘటన సాగించారు. (ప్రభుత్వ భవనాలు, ,రెల్వే 
సేషన్లు, రైలు పెశైలను తగల బెటడమే కౌకుండా, 
సైనిక వాహనాలను కూడా తగలబెట్టారు. ఈవిషయం లో 
మ(దాసు, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో ఎకు, వ నష్టం 
వాటిల్లింది.కొన్నిచోట్ర పట్టణాల్లో. నగరాల్లో (గామాల్లో 
ప్రజలదే తొత్కాళిక రాజ్య మైంది. ఉత్తర్యపదేళ్, 
బీహార్, ఒరిస్సా, పశ్చిమబెంగాలు, మహారాష్ట, ఆంధ్ర. 
తమిళనాడులలో కొన్నిచోట్ల (వి టి ష్ *ప్రభుక్వమే 
అంతరించింది. కొన్నిచోట్ల పోటీ సభుక్వాలు ఏర్ప 
డాయ... . 

భారత స్నాంతం(త్యి 

“1857 తిరుగుబాటు తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా 
భారత దేశంలోని బి టి ష్ పరిపాలనా నిర్మాణాన్ని 
తమ బలంతో (ఆయుధాలు లేని బలంతో) (ప్రజలు 
సవాలు చేశారు. ”ఆని నెహూ ఈ ఉద్యమం గురించి 
వ్యాఖా నించాడు. 

(టిటిష్ (పభుత్వం ఈ ఉద్యమాన్ని అణచడానికి 
తన యావత్ యం(తాంగాన్నీ ఉపయోగించింది. 
1942 సెపైంబరు 10న చర్చిల్ ఇలా అన్నాడు : 
“ పభుత్వం తన బలమంతా ఉపయోగించి అల్ల కల్లో 
లాన్ని అణ: వేసింది. భారత దేశానికి అదనపు సేనలు 
వెళ్ళాయి. భారతదేశ విస్తీర్ణం జనాభాతో పోల్చితే 
చాలా తక్కువగా కనపడినా అక్కడ ఇప్పుడున్న 
తెల్ల సై నిపలు (బిటష్ హయాంలో మున్నెన్నడూ 
లేరు.” 

ఫాసిజాన్ని (ప్రతిఘటించడంలో ఇతర దేశాల్లో 
అసమర్థత చూపించిన (బిటిష్ (పభుత్వం 
భారత  పొరరక్షణ, ఆర్దిక సంక్షేమాన్ని సమ 
కూర్చలేని (బ్రిటిష్ పభుత్వం భారత (పేజలపె 
ఆకస్మికంగా అత్య౦త కూరంగా విరుచుకు 
పడింది. ఫాసిజంతో పోరాడుతామని కాం(గెస్ 
చేసిన (పకటన మి్యతరాజ్యాల, మి(త్రరాజ్య. (ప్రజల 
చెవిని సడరావని, ఆ విధంగా కౌం.గెస్ పట సానుభూతి 
పెరగరాదని అది భావించింది. స్వతంత భారత 
ఫెడరల్ రాజ్యాంగంలో రాష్ట్రా9లకు పరిశిష్ష అధి 
కౌరాలు (Residuary Powers) ఉంటాయని 
మౌలానా ఆజాద్ చేసిన (ప్రకటన ఎక్కడ కాం(గెస్._ 
లీగ్ ల మధ్య ఐక్యతకు దారితీస్తుందోనని (పభుత్వం 
గాభరాపడింది. అందుచేతనే బిటిష్ పరిపాలనా 
చరిత్రలో మున్నెన్నడూ లేనంతగా నిర్బంధ విధా 
నాన్ని అవలంబించింది. 

పోలీసుల కాల్చులవల, సెనికుల కౌల్చులవల 
వేలాది (ప్రజలు చనిపోయారని 'అనధికారుల అంచనా. 
(ప్రజల్ని విచక్షణా రహితంగా అవమాన పంచారు. 
నగ్నశ రీరాలపైె కొరడాలతో బొదారు. ఒక మతం వారి 
పైననే (ప్రత్యేకించి సాముదాయక జరిమానాలు విధిం 
చారు. ఒక మతంవారి ఇళ్ళను లూటీ చేయాల్సిందిగా 
మరో మతంవారిని (ప్రోత్సహించారు. వీహార్లోని 
పాట్నా, భగల్పూర్, మాంఘీర్ పట్టణాలపెన,. 
జెంగాల్ లోని నాడియా పైన, కాల్చార్ పట్టణం పైన 



నం/గామ చరి/త 

విమానాలనుంచి మెషిన్ గన్త తో కాల్పులు సాగించారు. 

ఇంకొ చీమూర్, మిడ్నపూర్, నండూర్ బార్, పూనా, 

అల్లాబాద్ లలో విమానాలనుంచి బాంబులు వేయటం, 

మెషేన్గన్లతో కాల్పులు సొగించటం జరిగింది. కొన్ని 

చోట్ల ఈ ఉద్యమంలో చాటుగా చొరబడిన భాసిస్తుల 

ఏజెంట్లు అక్కడక్కడ కొన్ని విధ్యంసక చర్యలుచేసి 

వుండవచ్చు. కాని ఎక్కువభాగం అనుకోకుండా 

హఠాత్తుగా తమంతకుతామే సజలు తిరగబడి 

విధ్వంసక చర్యలు కొనసాగించారు. అనేకచోట్ల 

రై తులు పన్నులు చెల్లించలేదు. బాలియాను స్టానిక 

నాయకులు స్వాధీనపరచుకొన్నారు. సెనిక దళాలు 

వచ్చి వారిని తరుమగొట్లాయి. సుతహత, సతారా, 

కర్నాటకలలో రె తులు రహ హస్య గెరిల్లా (పతిఘటన 

సాగించింది. సంస్థానాలకు కూడా కి (ట్ ఇండియా 

ఉద్యమం వ్యాపించింది. మొ త్తం దేశందేశమే పోలీసు 

రాజ్యంగా మారిపోయింది. 

కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఈ ఉద్యమం ఎంతటి దారుణ 

నిర్బంధ చర్యలకు లోనయిందో  తెలిసికోడం 

అవసరం. 

మహారాష్ట్రలో పూనా, షోలాపూర్, నాసిక్, 
అహ్మద్ నగర్, సతారాలలో ఉద్య మం త్మీవంగా 

సాగింది. పూనా చాలా రోజులు దాదాపు 'సెనికుల చేతి 

లోనే వుందనవచ్చు. సతారా (పజలపె "అమానుష 
కృత్యాలు సాగించారు పోలీసులు, సెనికులు. పోలీను 

కాల్పులలో 18 గురు మరణించగా 2 చేల మంది 

అరెస్త్టయారు, వీరిలో ఆరుగురు జైళ్ళలో మర 
ణించారు. కధియవాడిలో నల్గురు వృద్ధులను కూర్చో 

బెట్టి వాళ్ళనె త్రి తిన రాతిబండలను పెట్టి, వాటిపై కుర 

వాళ్ళను కూర్చోబెట్టారు. జైళ్ళలో ఖైదీలను. పశువు 

ల్లాగ బాదేవారు. తోలుబెల్లు లను ఉప్పునీటిలో నానబెట్టి 

వాటితో బాదేవారు. ఆ దెబ్బలకి గాయాలై తే, వాటికి 

ఉప్పుతగిలి పుండుకు కార ురాచినట్టయేది. - 

_ వీహార్లో ఆగస్తు 11న రాష్రామంతటా హరాళ్ళు 

జరిగాయి. ఆనేక సోర్టు లాఠీచార్జీ చేసినా లెక్కచేయ 
కుండా విద్యార్థులు పాట్నా సచీవా లయం పై జాతియ 

జండాను ఎగుర వేయ గల్లారు. రెండు గంటలసే 

విద్యార్థులు. హోరాహోరి" 

జండాను' (ప్రతిష్టాపించారు. పోలీసులు 14 రౌండ్లు 

కొల్చగా ఏడుగురు విద్యార్థులు మరణించారు. అనేక 

పోలీసులతో పోరాడి 

1 287 

మంది గాయపడారు. వీహారులో పోలీసు, 'సెనిక 

దురంతాలు చెప్ననలవికాదు. అనేకచోట్ల మెషీన్ 

గన్నతో కాల్పులు సాగించారు. అనేక జిల్లాలు దాదాపు 

సెనిక పాలనకింద వున్నాయి. చాలాచోట్ల క తుల నగల్ని 

దోచుకున్నారు. సామాస్లకో పాటుగా 'ఇళ్ళను తగుల. 
బెట్టారు. భగల్పూర్ "జిల్లాతో ఇళ్ళను తగులబెట్టి 

ఆస్తుల్ని దోచుకొన్నారు. 'ఒకచోట 'సెనికులు ఒకర్ని 

పట్టుకొని అనేకచోట్ల క త్తితో పొడిచి చంపివేశారు. 

మరోచోట ఒక వ్యక్తి కిని నగ్నంగా పడుకో బెట్టి "పేము 

బె త్రంతో దెబ్బలు కొట్టారు. అనధికొరుల అంచనాల 

ప్రకారం ఈ జిల్లాలో. 218 మంది కాల్పుల్లో మర 

ణీంచారు. 280 మంది వివిధ రకాల “దాధలకు. 

లోనయ్యారు. మహేఎద్రచౌదరి అనే అయన్ని ఉరి 
తీసింది. 

ఉత్తర (పదేశ్లోని బాలియా, అజాంఘర్, ఘాజీ 

పూర్, ది స్తే, మిరొజ్ పూర్, ఫెజాబాద్ , సులాన్ పూర్, 

వారణాసి, "జేనొపూర్. గోరఖ్పూర్ జిల్లాలలో ఉద్యమం. 

అత్యంత తీ వ్రస్తాయికీ చేరింది. సేనికులు ఊ తత్తర 

(పదేశ్లోని తూర్పు జిల్లాలలో (గ్రామాలకు (గామాలు 

లూటీ చేసి తగులబెటారు. జవహర్లాల్ నె హూ ఈ 

విషయమె ఇలా రాళాడు : 
సైన్యాలు వచ్చాయి. విమానాలు వచ్చాయి, 

(గ్రామాలను నేల మట్టం చేశాయి. ((బిటిష్ వాళ్ళకు, 

వ్యతిరేకంగా) అలాంటి సాహసాన్ని (ప్రదర్శించిన 

(గ్రామాలు అసలు అక్క-డవున్న గుర్తు కూడా లేకుండా. 

చేసేందుకు ఆ (గామాల్నంతా దున్ని "పారేశారు. జ. 

ఘాజీపూర్లో మగవాళ్ళందర్నీ రోడ్డుపైన కూరో J 
బెట్టారు; స్త్రీలను బయటికి రమ్మని పిలిచి. వారి అభర' 

ణాలన్ని టినీ దోచుకొన్నారు. ఇళ్ళల్లోని నగదూ, 

నగలూ దోచుకొన్నారు. తర్వాత మగవాళ్ళు వున్న 

చోటికి వచ్చి వొళ్లు బట్టలూడదీయించి కప్పల్లాగ నాలు. 

కౌళ్ళపె పాకేలా. చేశారు. సుఖ్ పురాలో ఒక మఠాన్నీ- 

దోచుకోడమేకాక, ఆ మఠానికి చెందిన ఏనుగునీ.. 

ఎద్దునీ కూడా కౌల్చి చంపారు. కాన్ఫూరులో విచ్చల 

విడీగా వ ర్రకుల్ని దోచుకున్నారు. అనేక జిల్లాల్లో 

సాముదాయెక జరిమానాలు విధించి డబ్బు గుంజారు. . 

బెంగాల్లో మోర్డాంగా (గ్రామాన్ని సైనికులు నేల 
మట్టం చేశారు. ఇండ్రలోని సామాన్లను “లూటీ చేయ. 
డానికి ఒక మతం వారిని (ప్రోత్సహించారు... 



£58. 

అంధలో కారగెస్ నాయకుల. అశెసుకు నిరస - 
లు నగా వరుసగా మూడురోజులు అని ఎ పటకాలోను 

పెద్ద పెద్ద (గామాలలోను హరాక్లు జరిగాయి. 
ఊరేగింపులు జరిగాయి. పోలీసులు లాఠీ చారీలు 
కౌల్పులు సాగించారు. ఆంధ 

ఆలిండియా కౌంటగెస్ కమిటీ ఆగసు శ్ర న క్విట్ 
ఇండియా తీర్మానం చేయకముం చే జారీ చేయబడింది. 
దానీ"(పకారం ఆరు దశలలో ఉద్యమం కొనసాగించా. 
లనీ. సూచన లివ్వబిడ్డాయి. ఐదవ దశలో, రై లే 
కంపార్టుమెంట్లలో అలారం గొలుసులు లాగాలనీ, రెలు 
బండ్లను ఆపాలనీ, టికెట్లు లేకుండా పయాణంచేయా 
లనీ నూచన వుంది. మొదటి నాలు దశలు అమలుపర 
చినా లేకపోయినా దీన్ని మాతం చాలాచోట ముందు 
గానే అమలు పరచడానికి (పయక్నం జరిగింది. 
ఆగస్టు 12 న తెనాలిలో రైల్వే సైషన్పె దాడి. జరిపి బోగీలను, పేషన్లోని కొన్ని ఆఫీనుల్ని తగల 

బెట్టడంతో ఆం|ధలో ఉద్యమం తీవస్థాయికి చేరింది; ఈ8- ఉదాహరణ నే తీసుకొని దేశంలో పలుచోట. 
ఇలాంటి. సంఘటనలు. జరిగాయి. గు_టూరులో 
కౌల్పులు జరిగాయి. భీమవరంలో కోరులను. (ప్రజలు మూయించారు.. రెవిన్యూ. డివిజనల్. ఆఫీనును 
మూయించి, ఆ ఆఫీసరు కోం(గస్ జెండా." పుచు ఎకొని 
నడిచేలాచేశారు. పోలీసు పేషన్ సమీపించిన (ప్రజలపై 
కాల్పులు. జరిగాయి. ఇలా _పారంభమెన ఈ-ఉద మం: హైదాబాద్ సంస్రానంలో కూడా ఇచే సమయానకొన 
సాగింది. [తెలుగు నాట జరిగిన ఉద్యమ . చరిత్రను 
రాష్ట్ర. స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్ర భాగంలో. వివ 
ర ౦గొ' ఇచ్చాం, చదవండి ] 

ఓ అనంతపూర్, కడప, 
గుంటూరు, కృష్ణా, కర్నూల్, నెలూరులలో సాము 
దాయక జరిమానాలు : విధింపబిడాయి" అలా సాము se wa 

G 
దాయక జరిమానా: పొందిన జిలాలో గుంటూరు జిలా, 
అ(గన్టానం పొందింది. 

చేళీం మొ త్రంమీద కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో. 
జరిగిన హింసొకాండ గురించి, అరెనులు, 
గురించి. (ప్రభుత్వం ఇచ్చిన. లెక్కలు నమ, గంగాలేవు. 
ఐనప్పటికీ అది. (ప్రకటించిన - లెక్కలు (_పకారమే: 
1942 సంవత్పరోంతానిక 60,229 మంది అరెస్టయారు. 

జ 
సర్క్యులర్ తేక. 

కర్నూల్ సర్కు$లర్ అనబడే ఒక సర్కు్యులర్, 

పశ్చిమ గోదావరి, 

ఖౌం ల్ స్వాంతోం (లర 

18 వేల మంది, డిఫెన్సు ఆఫ్" ఇండియా 'రూల్బు' " 
(కంద డిన్ చేయబడారు, పోలీసులు; సెనీకుల 
చేతిలో కాల్పులకు గురై మరణీంచిన వారి సంఖ్య 
940; ఇదే సందర్భంలొ గాయపడిన వారి. సంఖ్య 
1680. 

కొని ఈ లెక్కలు వాస్తవాన్ని. చి్నితించవు.. 
పోలీసు, సైనికుల కౌల్పుల్లో కనీసం 10 వేల 
మందైనా చనిపోయి వుంటారని అనేకమంది చరిత. 
కారుల అంచనా. 

సైన్యాన్ని 60 చోట్లకు రపించామనీ. 588 సార్దు. 
కౌల్పులు సాగించామనీ, 809 చోట విమాన దాడులు 
జరిగాయనీ (పభుత్వం (పకటిచింది. అలాగే 250 
రైల్వే ప్రేషన్లకు. 500 పోస్తాఫీసులకూ నష్టం జరిగిం. 
దనసీ _ ఇందులో 50 పోస్టాఫీసులు తగులబెట్ట బిడ్డా" 
యనీ (పభుత్వం (ప్రకటించింది. వీహోరు, యు. పి. 
లలో రెల్వే రహదారులు అనేక వారాల దాకా (పయా: 
కానికి పనికిరాకుండా పోయాయి. 50 మంది ఫోలీ 
సులు, మరికొందరు అధికారులు చనిపోయారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని (పభుత్వం దాదాప 
రెండునెలల్లోనే అజచివేయగల్లింది. చర్చిల్ ఈసంద 
ర్భంగా. ఇలా. (పగల్ఫ్భాలు కూడా పలికొడు. 1857 
సిపాయి తిరుగుబాటు తర్వాత అత్యంత తీవ్రమైన 
తిరుగుబాటుగా ఒక ప్పుడు భావించబడిన ఈ 'ఉద్యమం 
దాదాపు ఎట్టి (నాణనపష్టం లేకుండానే అణగారి 
పోయింది.” 

కౌొంగాన్ నాయకత్వం లేని సమయంలో 
కౌం(గెస్ నాయకుల అనుమతిగాని, నసూచనలుగాని. 
లేకుండా నే “ఆగస్టు: పోరాటం” రహస్యంగా కొన. 
సాగించాలని కొందరు భావించారు. వారిలో సోష 
లిస్టులు ముఖ్యులు. జయ(ప్రకాశొనారాయణ్, రావు 
మనోహరలోహియా, అరుణ. అసఫాలీ వీరిలో (పసి. 
ద్దులు. కొన్నిచోట్ల ఇంకా అక్కడక్కడ మిగిలిన. 
విప్ట్రవవాదులు కూడా రహస్య. ఉద్యమాన్ని కొన 
సాగించారు, క్విట్ ఇండియా ఉద్య మకాలంలో సోష.. 
లిస్టులు, గాంధీ అహింసా సిద్ధాంతానికి. కట్టుబడి. వుండ. 
లేదు. బల్నపయోగానికి సిద్ధపడ్డారు. 18482 నవంబర్ 
9 న. హజరీబాగ్ జైలునుంచి: జయ పకాళ్ 'తప్పిం : 
చుకు పోయాడు. . బొంబాయి, మద్రాసు, కలకఠా.: 
మొదలై నచోట్ల రహస్య కార్యకలాపాలు సాగించాడు. 



' సీం [గొౌమ బరీ [ల్ 

నేపాల్ను కేంద్రంగా ' చేసుకుని గెరిల్లా దళాలు 

తయారుచేసి, విధ్వంసక కార్యక్రమాలకు పూను 

కున్నాడు. 1948 మే లో తిరిగి అరెస్టయిన జయ 
పకాశ్ను, కొందరు జైలుపై దాడిచేసి విడుదల 

చేశారు. కాని 1943 డిసెంబర్ 18 న ఆయన తిరిగి 

అరెసయాడు. 

కంట్ ఇండియా ఉద్యమ ఉధృతి కాం (గైస్ వారికి 

సంబంధించినంతవరకు రెండు నెలల్లోనే అణగి 

పోయినా, కొన్ని రాష్టా9లలో పోటీ (పభుత్వాలు 

- ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతాల్లో దాదాపు రెండు మూడేళ్ళ 

చెదురుమదురుగా కొనసోగుతూ నే వచ్చింది. 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం గతంలో జరిగిన 

. కాం(గెస్ ఉద్యమాల లాంటిది కాదు. అహింసతో 

ముడి పెట్టకుండా ఉద్యమాన్ని సొగించిన ఫార్వర్దుబ్లా కు, 

_ సోషళిస్టుపార్తీ, విష్ణ వవాదులు తదితరులు దీనిలో 

ఉన్నారు, 

2989 

“సేనానాయకుడు లేని సేనల పోరాటం 1942 నాటి 

గొప్ప తిరుగుబాటు, సేనాని తికమక పడ్డాడు. కొని 

సైనికులు తమ పటిమను (పదర్శించి దేశస్వాతంత్య 

లక్ష్యంకోసం తమ (పాణాలొడ్డి అమరవీరులయ్యారు" 
అని డా॥ మజుందార్ ఈ ఉద్యమాన్ని వర్తి ంచాడు,. 

నాయకత్వం లేకుండానే, సరై న నిర్మాణం లేకుండానే 

గాంధీగారి మాటల్లో * * పజలక పిచ్చె తించేంధుకు 

దారితీసిన (ప్రభుత్య హింసాకొండ”ొకు వీరోచితంగా 

జవాబు చెప్పారు. 

గాంధీ అహింసాయుక వాతావరణంలో పట్టే పెరి 

గిన జాతీయోద్యమ కార్యక ర రలు, స్వాతంత్ర్యం 

కోసం సాయుధపోరాటాని'కై నా సంసిద్ధమయ్యారని, 

“కిట్. ఇండియా ఉద్యమం” లేక “ఆగసు విప్ప వం” 

రుజువు చేసింది. 



. సంభాన్చం దబోస్ నాయకత్వాన భారతజాతీయ 
ద్వితీయ (ప్రపంచ యుద్ధం (ప్రారంభం కాగానే 

సుభాస్ చంద్రబోస్ దేశమంతటా పర్యటించి (బ్రిటిష్ 
_ (పభుత్వ వ్యతిరేక (ప్రచారం సాగిస్తూ ఉపన్యాసా 

లిచ్చాడు. భారత రక్షణ చట్టం [కింద సుభాస్ చంద్ర జోన్ను (పభుత్వం 1940 “లో అరెస్టుచేసి కలకత్తా 
_పెసిడెన్సీ జైలులో నిర్పంధించింది. 

1897 జనవరి 28 న జన్మించిన సుభాస్ చం(ద 
బోస్, 1921 లో ఐ సి.యస్. ఉద్యోగానికి రాజీనామా 
ఇచ్చి స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో చేరాడు. అప్పటి 
నుంచి 1940 నాటికి అనేకసారు జె లుశిక్షను, (ప్రవాస శిక్షలను అనుభవించాడు. పొసాయుక ఘటనలతో 

"సంబంధం వున్నదని (పభుత్వం బోస్ను మూడేళ్ళ 
మాండలేలో నిర్బంధించింది. ఆరోగ్య కారణాలవల్ల 
తర్వాత విడుదల చేసింది. మోతీలాల్ నెహూ 
కమిటీ అధినివేశ (ప్రతిన త్తి కోరుతున్న సమయంలో 
బోస్ సంపూర్ణ స్వాకం(త్ర్యాన్ని కోరాడు. 1928 లో 
కౌం(గనులొని కొత యువతరానికి, అతివాదులకు నాయకుడయ్యాడు." దేశ బహిష్కరణకు గురై 
కొన్నాళ్ళు యూరప్లో నివసించాడు. ప్రభుత్వ 
ఉత్తర్వులను ధిక్కరించి భారతదేశం వచ్చాడు. 
(పభుత్వం తిరిగి ఆయన్ని నిర్బంధించి 15387 వరకు 
బోస్ను జైలులో పెటింది. హారిపుర కౌం(గెస్కు అధ్యక్షుడయ్యాడు. (త్రిపుర కాంగెస్లో డా॥ పట్టాభిని 
ఓడింది అధ్యక్షు డయ్యాడు. 

కౌంగగెసు నాయకత్వం సహోయ నిరాకరణ ఫలి 
తంగా 1089 లో అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేశాడు. 
ఫార్వర్దు భ్రాకు స్థాపించాడు. 1939 ఆగస్టులో మూడు 
ఏళ్ళ వరకు టోస్ను ._ కౌంటగెస్ నుంచి బహిష్కరిం 
చింది నాయకత్వం. ద్వితీయ యుద్ధం (వారంభమైన 
నాటినుంచీ బిటిష్ సా మాజ్యవాద వ్యతిరేక (పచారం 
చేస్తూ వచ్చాడు బోస్. 

1940 నవంబరు 28 న జైలులో నిరసన (వతం 
(ప్రారంభించగా బోస్ను 1940 డిసెంబరు 5 న విడు 
దల చేసింది (సభుత్వం. కాని కలకతాలోని ఎల్టిన్ 
రోడ్లోని ఆయన గృహంలోనే పోలీసుల నిఘాతో 

=. 

ఎన్యం 
యె శ 

నిర్బంధించింది. 1941 లో పోలీసుల 
తప్పించుకొని విదేశాలకు పారిపో_యాడు. 

పలాయన గాథ వెనుక 
సుభాస్ చంద్రబోస్ పోలీసుల నిఘా నుంచి 

తప్పించుకుని విదేశాలకు వెళ్ళడంలో _పముఖ పాత్ర 
వహించింది కమ్యూనిస్తులనీ, ఆ (సయత్నంలో ఒర్ 
కమ్యూనిస్టు అసువులర్సించాడ నీ చెబితే ఆశ్చర్య 
పోయేవారు చాలామంది వుంటారు. సోవియట్ యూని 

నిఘాను 

యన్ పె జర్మనీ దాడి చేశాక (పపంచ యుద్ధ స్వభా 
నంలో వచ్చిన మార్చును గు ర్రించక, జపాను 
ఫౌసిస్టుల సహాయాన్ని తీసుకోదలచిన సుభాస్ 
బోస్ను గటిగా విమర్శించిన వారిలో కమ్యూనిస్తు 
పార్తీ వుంది. గాంధీ నెహూలు కూడా సుభాస్చం ద 
బోస్ భావాలతో ఈ విషయంలో విభేదించారు కూడా 
అయితే, (బిటిమ సా_మాజ్యవాద వ్యతిరేకిగా బోను. 
అనుసరించిన అతివాద రాజకీయాలను అనేకసారు 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ బలపర్చుతూ వచ్చింది. 1986 
తర్వాత సుభాస్ చం(ద్రబోనుతకో సత్సంబంధాలను 
కలిగి వుంది. దీనికి ఉదాహరణగా బెంగాల్ కాంట(గెసు 
అధ్యక్షుడుగా బోను వున్నప్పుడు (ప్రముఖ కమ్యూనిన్తు 
నాయకుడు బంకిం ముఖర్జీ ఊపాధ్యక్షుడుగా వున్నాడు. 
మరో కమ్యూనిస్టు నాయకుడు పంచు గోపాల్ బహ 
దుర్ సహాయకార్యదర్శిగా వున్నాడు.కౌం. గెస్లో అతి 
వాద సమైక్య సంఘటన (Left consolidation 
ccmmittee) ఏర్పడినప్పుడు కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
కౌం _గెన్ముసోషలిస్టు పార్టీ యం .ఎన్.రాయ్ అనుచరులు, 
సుభాస్ అనుచరులు అందులో వున్నారు. . (త్రిపుర 
కాం(గెస్ అధ్యక్ష పదవికి సుభాసును ఎన్నుకోవాలని 
ఆనాటి కమ్యూనిస్టుపార్ట్ నాయకుడు పి.సి. జోషీ 
బహిరంగంగా (పకటించాడు, కమ్యూనిస్టుపార్టీ పత్రిక 
“నేషనల్ (ఫంట్ొ”లో “సుభానుశ్తే ఓటు వేయండి” 
(Vote for Subhas) అని పతాక శీరికలు (ప్రకటిం 
చుతూ వచ్చింది. సుభాస్ గెల్చినపుడు “కార్యకర్తల 
విజయం” అంటూ ఆ పత్రిక సంపాదకీయం రాసింది. 



_ రించాడు. 

నంగగ్రామ చర్వీత. 

ఐతే సిద్ధాంత విషయాల్లో విభేదాలు వచ్చినపుడు 
కమ్యూనిస్తుషార్టీ ఆ విషయం దాచలేదు. ఫార్వర్డుబాక్ 

ఏర్పరచడాన్ని విమర్శించింది అలాగే జర్మనీ. జపాన్ 

ఫాసిస్టుల సహకార విషయంలో కూడ తమ పాతి 

కూల్యాన్ని గట్టిగా వక్కాణీంచింది. అందుచేతనే 

_బోసును తప్పించడంలో కమ్యూనిస్తులు సహాయపడ్డా 

రనే వార్త కొందరికి విస్మయం కలిగించవచ్చు. కొని 
అది నమ్మలేని నిం. 

19490 లో జైల్లో వుండగానే సుభాస్ చంద్రబోసు 

భారత దేశం నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళి, విదేశాల 

నుంచి సాయుధ పోరాటం సాగించాలని భావించాడు, 

సోవియట్ యూనియన్ వెళ్ళి, మధ్యఆసియాను 

కేంద్రంగా చేసుకొని పనిచేయాలని బోసు ఆలోచన, 
అందుకోసం పంజాబ్, వాయువ్య రాషా9లలోని 

పముఖ నాయకులతో సంబంధాలు పెటుకొన్నాడు. 

ఆలిండియా ఫార్వర్లు బాకు వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడై న 

మియా అక్బర్ షాను యిందుకు నియమించాడు. 

అక్సిర్షా యువకుడుగా వున్న రోజుల్లో ఆఫ్టనిస్తాన్ 
ద్యారా సోవియట్ యూనియన్ వెళ్ళాడు, కమ్యూనిస్టు 

అయ్యాడు. తిరిగి భారత దేశం వస్తుండగా చిత్రాల్లో 

అరెస్టయ్యాడు. 1921.22 నాటి “పెషావర్ టోష్టివిక్ 

కుట కేసులో నిందికుడు. పంజాబ్ (ప్రముఖ 

కమ్యూనిస్టు నాయకుడు అచ్చర్ సింగ్ చీనాతో బోస్ 
సంబంధాలు పెట్టుకొన్నాడు. వాయువ్య రాష్ట్రం ఆఫ్థ 

నిసాన్ల ద్వారా సోవియట్ యూనియన్కు బోసును 

తీసుకు వెళ్ళడంలో ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఆయన అంగీక 

1940 జూలైలో చీనా, మరో _సముఖ 

కమ్యూనిస్టు రామ్కిషన్, బోను సోవియట్ యూని 
 యన్కు వెళ్ళడానికి ఏ ర్నాబ్లు చేయడానికి బయలు 

దేరారు. రామకిషన్, నవజవాన్ భారత్ సభ సంస్తాప 

కుడు కూడా. నవజవాన్ భారత్ సభ విప్లవ వాదులకు 

బహిరంగ వేదికగా ఉండేది. ఇంతేకాక రావకిషన్ 

పంజాబ్లో “కీ ర్తి” పార్టీ నాయకుడుకూడా, వీరిద్దరూ 
అష్ట్రన్_సోవియట్ సరిహద్దులోవున్న ఆక్సస్ నదిని 

దాటాల్సివుంది. చీనా, ఆ నది దాటి సోవియట్ 

యూనియన్ చేరగల్లాడు. కాని రామకిషన్ కాలు జారి 

లో తెన నదీ(ప్రవాహంలో పడ్ పోయి మరణించాడు , 
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ఆ తర్వాత సుభాస్ చం(దబోనును భారత దేశం 

నుంచి వెలుపలికి తీసుకు వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు సిద్ద 

మైనట్లు బోనుకు తెలియచేశారు. కాని బోస్కు 19413 
గాని “వీలు చిక్కలేదు మియా అక్బర్షా, అచ్చర్ 

సింగ్ చీనాలుచే సిన ఏ ర్చా ట్లు పకారం పఠాను 
కమ్యూనిస్టు ఏప్ర వారు భగత్రామ్ తల్వార్ సహో 

యంతో సుభానుచం(ద్రటోను కౌొబూల్ చేరాడు. అక్కడ 

నుంచి1941 మార్చి 28న బెర్లిన్ చేరాడు.బోసు పరారు 
కావడానికి కమ్యూనిస్టులు సహాయ పడిన ఉదంతాన్ని 

హెచ్. వి. కౌమత్ కూడా 1951లో అంగీకరించాడు. 

“1941 లో భారతదేశం నుంచి బోసు తప్పించుకు 

పోడానికి భారత కమ్యూ నిస్తులు విలువైన సహాయం 

చేశారని” అన్నాడాయన. 1941 లో "ఆ ఫ్థనిస్తాన్లో 

వున్న ఇటలీ రాయబారి ఉద్యోగి బొరోన్నీ్ (ఈయన 

1950-51లో పశ్చిమ. జర్మనీ రాయదా రి) ఇలా 

చెప్పాడు.“బోసుకు భారతీయ కమ్యూనినులు సహాయ 
పడుతున్నారు. ఆ ఫ్టనిస్తాన్లో రహ్మృత్ ఖాన్ అని తన 

పీరు చెప్పుకొనే ఓక వ్యక్తి కి (భగత్ రామ్ తల్వార్) 

సుభాస్ బోస్ వెంట వున్నాడు. 

జర్మనీలో 

(విటిమ (స్రభుత్వాన్ని దుయ్య బడుతూ రేడియోలో 

_పసంగిఎ చడానికి బెర్లిన్ లోసుభాసుచం _దటోసుకు సౌక 

రాలు కల్లించింది. హి టి ర్ (పభుత్వం. బె ర్తి న్ 

రేడి మోనుంచి సుభాస్ బోస్ భారత (పజలను ఉద్దేశించి 

(పసంగించేవాడు. 

1941 జూన్లో జర్మనీ, సోవియట్ యూనియన్ పె 
దాడి చేసినప్పుడు, హిట్లర్ _పభుత్వానికి బోసు ఒక్ 

సూచన చేశాడు. భారత సెన్యం ఒకటి ఎర్పాటు 

చేయాలి జర్మన్ సెన్యాన్ని అనుసరిస్తూ వెళ్ళి, అది 

మధ్య ఆసియాకి చేరుకుంటుంది. అ క్క డను౦ చి 

వాయువ్య సరిహద్దులో (బైిటిష సైనికుల పె యుద్దం 

చేస్తుంది. అం తేకాక 1941 మే 29న హిట్లర్ను కలుసు 

కొన్నప్పుడు భారతదేశాన్ని స్వతం(త దేశంగా అక్ష 

రాజ్యాలు (ఫాసిస్తు రాజ్యాల కూటమి) (సకటించాలని 

బోను కోరాడు. కాని హిట్లర్ అలాంటి వాగ్దానం ఏమీ 

చేయలేదు. 

జర్మనీ ఉత్తరా_ఫీకాలో, సటుకొన్న భారతీయ 
ఖైదీలతో 1812 జనవరిలో భారత సైనిక దళాన్ని 
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(లీజయన్) బోసు తయారు చేశాడు. రోమ్, పారిస్ 
లలో స్వతంత్ర భారత కేం దా ల ను ఏర్పరచాడు. 

బోసు ఏర్పరచిన భారత సెనిక దళింలోమూడు వేల 

మంది దాకొ వున్నారు. ఐకే పెకి ఎంత కపట పేమ 

వా లికించు ళున్నప్పటికీ, హిట్రర్కు ఈ ఖై దీల భారత 

దళం గురించి ఏ మాత్రం గౌరవం తేవే. హిట్లర్ 

ఇలా అన్నాడు. 

భారత సైనిక దళం ఊ& త్తజోక్ ఒకే పనుని కూడా 
రంపలేని భారతీయులున్నారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీషు వాళ్ళను 
కూడా చంపలేరు. ఇంగ్లీషు వాళ్ళకు ఎదురుగా వాళ్ళని 
ఉంచటం బుద్దిహీనమైన పని అనినేను భావిస్తున్నాను. 
భారతీయులను (ప్రార్థన ఫా సక్షరిలకు మరలించిశే, 
అక్కడ వాళ్ళు (వపంచంలో కై అత్యంత సాహస 
వంతు మన సైనికులవుతారు. 99 . 

ఈ భావాలు ఆనాడువోసుకు తెలిసో లేదో చెప్పలేం. 

కాని 1964 లో షెరర్. రాసిన “దిరెజ్ అండ్ ఫాట్ 
ఆఫ్ది ధర్డ్ రష్” లో సెవాక్యాలు 'ఉటంకించాడు. 

జర్మన్ ప్రజాతం త్రం రిప క్ లోని పోట్స్డాం 
ఆర్రైవ్స్ నుంచి, లభించిన జక పతంలో ఇంకా 
కొన్ని విశేషాలు దొరికాయి. అందులో ఇలా వుంది; 

“మొదటి నుంచీ సుభాసు చం[దటోనును, అతని 
అనుయూయులను జర్మన్ ఫాసిజం నమ్మటంలైేదు. 
వారిపై నిఘా వుంచింది. వారి సత్తీరాల అన్ని టినీ 
సెన్సార్ చేసేది. భారతదేశానికి పం పే రే డి యో 
ఉపన్యాసాలు కూడా సెన్సార్ వేయపండా వదలి పెట 
లేదు.” 

ఇదే పత్రంలో మరో విషయం కూడా బెట 
పడింది. సుభానుచం|ద్రబోస్ “జర్మనీనుంచి జపా 
నుకు వెళ్ళే సమయంలో భారత సెనికులకు బోస్ 

: ఒక ఖచ్చిక మైన ఆజ్ఞ విధించాడు. 'టిటిష్వాళ్ళతోనే 
- పోరాడండి, “కాని సోవీయట్ యూనియన్ పె పోరాడ 
కండి, అని చెప్పాడు. ఆ ఆదేశాన్ని “అనుసరించి 

_ తూర్పురంగానికి వెళ్ళడానికి భార త 'సెనికులు స్రొక్ష 
రించారు. దాని ఫలితంగా వెంటనే సెనిక కోర్టులో పది 
మంది భారతీయులకు మరణశిక్ష విధించారు” మరో 
40 మంది కూడా విచారణలో వున్నట్లు ఇదే పతం 
తెలియచేసింది. వారికి ఏ ఏ శిక్ష విధించారో తెలియదు. 
బహుశా వారు కూడా మరణ శిక్షకు గురై వుంటారు, 

,. మైంది. జపాన్, టైటన్ పె 

" సాధించుతున్నదని విన్న సుభాస్చందబోస్, తాను 

విమానంలో బటోక 

భారతదేశం 

' జవాను అన్నివిధాలా సహాయం చేస్తుందనీ, అందుక 
కృతనిశ్చయంతో వున్నదనీ టోస్క టోజో వాగ్దానం 
చేశాడు. కాని కొన్నాళ్ళకు హిట్లర్ లాగానే జపాను 

- వైఖరి కూడా సానుకూలమెంది "౩ కౌదని చరిత్ర. రుజువు 
చేపింది. 

భారత జొతీయ = 

15 నుంచి 28 వరకు జరిగింది. బర్మా, 

ఫొరత సా తంత్రీ 

1942 ఫిబ్రవరి 15 న సింగపూర్, జపాన్ వళ 
వరుసగా విజయాలు 

జర్మనీలోకన్నా తూర్పురంగంలో వుంచే ఎక్కువ 
ఉపయోగపడగలనని భావించాడు. జర్మనీనుంచి జపా 
నుకు వెళ్ళాడు. 1948 ఫి_బవరి 6 న ఒక జర డ్రైన్ 
సబ్ మెరిన్ (జలాంతర్గామి యుద్ధనౌక లో _పయా 
ణమై, (టిటిష్ నౌకలుండే మార్గాల్ని వదలి వేరే 
'మార్షాలగుండా మెడగాస్కర్కు ఈశాన్యంగా 400 
మెళ్ళలో ఒక [ప్రాంతానికి చేరుకొ న్నాడు. అక్కడ 
నుంచి ఒక రబ్బరు డింగీలో జపాను సబ్ మెరీను 

వద్దకు చేరుకున్నాడు. అది బోస్ను సుమతాకు తీసుక 
వెళ్ళింది. అక్కడనుంచి బోస్ 194కి జూన్ 18 న 

కో చేరాడు. భారత (పజల శ_ువు 
లైన (బిటిషువారి పలుకుబడిని తుదముట్టించడానిక్రీ, 

స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకోడా నికీ 

సెన్యం (ఇ, యన్. ఎ) 

తూర్పురంగంలో యుద్దం (పారంభం కాగానే 

తూర్పుదేశాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు ఉత్సాహ 
పడ్డారు. జపాన్, హాంకాంగ్, ఇండోసీషియా, థాయ్ 
లోండ్లలోని భారతీయులు అనేక సంఘాలు ఏర్పుర 
చారు. (బిటన్నుంచి భారత దేశాన్ని. విము క్రి జేయ 
డానికి ఈ సంఘాలు పనిచేయాలని భావించాయి. రసన 
బిహారి ఘోష్ (ప్రముఖ భారతీయ విప్తవవాది. (బ్రిటిషు 
వాళ్ళనుంచి తప్పించుకొని 1915 నుంచి జపాన్లో 
స్థిరపడ్డాడు. ఈయన కృషి ఫలితంగా 1942 మార్చి 
లకీ తేదీల మధ్య ఒక నభ జరిగింది. "భారత 
స్వతం[త సమితి (ఇండియన్ ఇండిపెండెన్సు లీగ్) 
ఎర్చడింది. 1942 జూన్లో భారతీయులు పూ రిగా 
ప్రాతినిధ్యం వహించే నభను కాంకాౌక్లో 1942 
జూన్లో జరపాలని నిర యించారు. ఆ సభ జూన్ 

జపాన్, 
చైనా, ఇండో-చైనా, ఫిలి చైఎన్సు, మలయాలనుంచ్రి 
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100 మంది (పతినిధులు వచ్చారు. రసవిహోరి ఘోష్ 

అధ్యక్షత వహించాడు. ఆ సభలో భారత జాతీయ 

పతాకను ఆవిష్కరించారు. భారతదేశానికి సత్వరం 
స్వాతం(త్యం సాధించడం లక్ష్యంగా గల నిబ)ధనా 

వళితో భారత జాతీయ సమితిని ఏర్పరచింది ఈ సభ. 

సుభాస్ బోసును తూర్పు ఆసియాన రావలసిందిగా 

ఈ సభ' ఆహ్యానించింది. ఈ సభకు జపాన్ 

ఖ్ ఖై దిలుగావున్న భారతీయులు కూడా వచ్చారు. సింగ 

పూర్ జపాన్ వశమెనపుడు 40 వేలమంది (మరో 
అంచనా 60 వేలమంది) భారతీయ సిపాయాఎ ఆయు. 

ధాలతో సహా జపాన్కు చిక్కారు. [బిటిష సెన్యంలో 

సెనిక ఉద్యోగిగా వున్న కెఫైన్ మోహన్ సింగ్కు 

వారిని అప్పగించి, (బిటిష్ వ్యతిరేక యున్గంలో చేర 

వలసిందిగా (ప్రోత్సహించింది జపాన్. మోహన్ 

సింగ్ “ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్” (స్వతంత్ర భారత 

సైన్యం) అనే వలంటీర్ సెనికదళాన్ని ఎర్ఫర చాడు. 

పెన ఉదహరించిన టోకో సై బాం కాక సభలకు 

మాహన్సింగ్ కూడా హోజరయాడు. భారత జాతీయ. 

"సైన్యానికి కమాండర్ ఇన్ ఛీఫ్గా ఇకన్ని ఎన్ను 

కొన్నారు. బాంకాక్లో ఏర్పరచిన కార్యాచరణ 

సంఘంలో మోహన్సింగ్ సభ్యుడుగా _ వున్నాడు. 

1942 ఆగస్టు నాటికి భారత జాతీయ సెన్య ౦లో 

16. చేలమంది వున్నారు. దాన్ని వి స్తరిపచేయాలని 

ఇకడు చేసిన సూచనను జపాన్ అంగికరించలేదు' 

మోహాన్సింగ్ కు జసాన్ (పభుత్వ వుద్దేశాలసట్ల 

అనుమానాలు కలిగాయి, చై నాలో జపాన్ ప్రవర్త రన 

అకనికి సందేహాలు రేకె త్రించింది. సైన్యాల కదలిక, 

రవాణా వాస్తవంగా ఎక్కడ యుద్ధం జరిపేదీ మొద 

లై న విషయాల గురించి జపాను ఇదమిత్తంగా 

ఎలాంటి వాగ్దానాలు చేయలేను. దీనితో భారత జాతీయ 

సేనను మో హన్సింగ్ రద్దుచేశాడు. దానికో అతన్ని 

యుద్ద ఖై దీగా జపాన్ నిర్బంధించింది. శః, పరిస్టితు 

లలో రసబిహారి ఘోష్, సుభాస్చం(దబోస్ను ఆహ్వా 

నించాడు. బోస్ జపాన్ చేరగానే జపాన్ _పధాని 

అన్నివిధాలా (బిటన్ను ఓడించడానికి సహాయపడతా 
నని (ప్రకటించాడు. 1948 జూలై 2న సింగపూర్ 

వెళ్ళాడు బోను. భారత జాతీయ ౩ సెన్యాన్ని 40 వేలకి 
పెంచాడు. జూలై 4 న తూర్పు. ఆసియాలోని భారత 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ, బాధ్య తలను రసబిహారీ ఘోష్, 
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{ సుభాస్ బోస్కు అప్పగించారు. 

సుడుగా వున్న రసవిహారీ ఘోష్ 1945. జనవరి 21న .. 

మరణించాడు. జీవితాంతం (బ్రిటన్కు పక్కలో 
బలెంలా మెలిగిన ఆ మహామోధుకు కీ శేష 
డయాడు, ధా 

ఇండియన్ ఇండి పె.డెన్సు లీగ్ అధ్యక్ష పదవిని 
సుభానుచం(ద్రబోను స్వీకరించాడు, 1948 జూలై. 

5 న “ఆజాద్ హింద్ ఫొజ్” ఏర్పడిన విషయా 

(పపంచానికి చాటాడు. “నుపూర్ణ సమీకరణ” “ఛలో. 

ఢిల్లీ ” నినావాలిచ్చాడు. 1943 తగస్తు 25 న స్వయంగా. 
భారత జాతీయ సైన్యానికి (ఐ. యన్. ఎ) నాయ 
కత ్యం వహించాడు. 

సుభాస్చం(ద్రబోస్ తొత్కాలిక భారత (పభుఠ్వాన్ని 

ఏర్పరచాడు. దాని] అధ్యక్షుడు ఆయనే. బోస్ తాత్కా 
లిక (ప్రభుత్వం 19.8 అకా వోబరు 28 న (బిటన్ అమె 
రికాల పె యుద్దం (పకటించింది. టోస్ స్వయంగా. 

రేడియోలో ఈ విషయం (ప్రకటించాడు. ఈ తాతా 
లిక (ప్రభుత్వాన్ని జపాను, జర్మనీ, ఇటలీ మరో 
ఆరు దేశాలు గు రించాయి. 

సైనిక కనా కుకూ, అధికార భాషగానూ పొందు 

సానీ 1 అని (పకటి చాడు త్రివర్ణ పతాకను జాతీయ 
పండాగా తకటి౨చాడు. టాగూర్ జనగణమణ 

గీతాన్ని జాతీయ గికం చేశాకు. తామిదివరకే ఆక 

మించిన అండమాన్దీవులను జపాన్ బోస్కు అస్పగిం 
చింది. అుడమాన్దీవుల పేరును షహీద్ దీవులనీ, 

నికోబార్ దీవుల పేరును స్వరాజ్య దీవులనీ మార్చి 

వేశాడు. 

భారత జాతీయ సెన్యంతో భారత దేశం పై దండె 

తాలని బి నోస్ కొంక్ష దానికి జపాన్ సుమ ముఖంగాలేదు. | 

భారత సైనికుల నెనిక పటిమను శంకించింది. జయ. 

(పదంగా ఆ యుద్దంలో గెలవగలా ? అన శంకిం 

చింది తామే దండ యా ఆత సాగిసామనీ, ఏము క్రిచేసిన 

(ప్రాంతాలను వోస్కు ఆప్పచెబుకోమని జపాన్ విదిం' 

చింది, కొని భారతీయ సైనికులే (బిటిష్ (పభుత్వాన్ని. 

కూల్చాలని బోస్ పట్టుబట్టాడు. చిటచివరకు జపాన్. 

అందుకు అంగీకరించింది. 1944 ఫిబ్రవరిలో బోస్ 

తన భారత వాతీయ సైన్యం (ఐ. ఎన్. ప్రకో 

రంగూన్ నుంచి భారత సరిహద్దుల వె వైపుకు వెళ్ళాడు. 

జపాన్ వైన్యాలు ఆయన న సైన్యాల. వంట వచ్చాయి. 

అప్పటి కే అస్వ 
గ 
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భారత జాతీయ సెన్యం రెండు చోట్ల (బిటిష్ 
(నిన్యాలను ఓడించి 1944 మేలో భారత దేశంలోకి 
చొచ్చుకు వచ్చి, మౌడాక్ అనే (ప్రదేశాన్ని వశపరచు 
కుంది. ఈ యుద్దంలో (బ్రిటిష్ వాళ్ళ చాలామంది 
చనిపోయారు. అనేక ఆయుధాలను, మందుగుండు 
నామా(గ్రిని _బిటిష్ వాళ్ళు వదిలి పెట్టి పోయారు. 1944 
సె పెంబరు వరకు మౌడాక్ వీరి స్వాధీనంలో వుంది. 
త్వరలో నే భారత జాతీయ సైనిక దళంలో ఒక భాగం 
జపాను సేనలతో కలసి నాగాలా.డ్లో (పవేశించి, 
దాని రాజధాని అయిన కొహిమాలో జాతీయ పతాకను 
ఎగురవేసింది. మరొ క భాగం మణిపూర్లో (ప్రవేశించి 
ఇంఫాల్ నగరాన్ని వశపర్వుకున్నాయి. 

1948 లో మి, (తరాజ్యాలు ఊ త్తర, దక్షిణ పసిఫిక్ 
మహా సము [పాఎతాలలో నొకలతోను, విమానా 
లతోను ఎదురు దాడి సాగించింది దీనికో జపాను తన 
వె మానిక దళాలను దిర్మా నుంచి, దక్షిణ పసిఫిక్ 
(పాంతానికి తరలించింది. అందుచే బర్మారంగంలోని 
వారికి స్త యిలను భూ మార్షంగుండా అడవులు, చెడి 
పోయిన రోడ్డ ద్వారా సంపవలసివచ్చింది. శతు 
వై మానిక దళాలు వీటిని పసిగట్టి అపుడపుడూ దెబ్బ 
కొళ్తువారు. దీనికితోడు అనుకోకుండా వర్షాలు 
మామూలువలెగాక రెండు వారాలు ముందుగానే వచ్చి 
పడ్డాయి. జపాను ఫిలిపె ఎన్సునూ, తదితర (ప్రాంతా 
లను పునరా[కమించుకోడంలో, భారత దేశ సరిహద్దుల 
నుంచి, జపాను తన సైన్యాలను తిరుగు ముఖ పట్టిం 
చింది. 

ఈ పరిసితులలో 1944 జూన్ నాటికి తామా(క్ర 
మించుకొన్న పదేశాలను వదలి భారత జాతీయ 
సైన్యం వెనుతిరిగిఫోవటం (ప్రార భించింది. తిరుగు 
ముఖం పట్టిన భారత సైనికులు అనేక కష్టాలుపడాల్సి 
వచ్చింది. “కొండల్లో, అడవుల్లో (ప్రయాణం చేయాల్సి 
వచ్చింది. వర్గాల వర్ణ వాగులు పెద్ద నదుల్తా పొంగి, 
వాటిలో అనేకమంది సైనికులు మునిగి చనిపోయారు. 
అనేక అంటు వ్యాధులకు గురయ్యారు. గాయాల బాధ 
లకు తోడు, గుంపులుగా ఆ పుండ్రపె దాడి చేసే 
ఈగలు, ఒక రకం పురుగులు బాధలకు తట్టుకో లేక, 
ఆత్మహత్యకు సిద్ధమె పరస్పరం కాల్చుకొని లేదా 
తామే కాల్చుకుని అనేకమంది చనిపోయారు. 1044 
సంవత్సరాంతంలోను, 1945 ప్రారంభంలోను 

ఖొరలత న్వాతం(త్యొ 

బర్మా పై (బిటిష్ సేనలు దాడి చేశాయి. మేలో 

పూర్తిగా దిర్మాను స్వాధీన పరచుకొన్నాయి, భారత 

జాతీయ సైన్యంలో చనిపోగా మిగిలినవారు తిరిగి బందీ 
లయ్యారు. ఈసారి (బ్రిటిష్! _పభుక్య్యం బందీలయ్యారు, 

1945 ఏపిల్ 28 న బోస్ రంగూన్ లోఉన్నాడు. 
జపాన్ రంగూన్ను వదలి వెళుతుందనే వార్త అపుడు 
ఆయనకు అందింది. బోను అతని ముఖ్య సహచరులు 
అతికష్టం మీద 1945 మే 15 న వాంకాక్ చేరు 
కొన్నారు 1045 ఆగస్టు 18 న సింగపూర్కు బోనును 
పిలిపించి,జ పాన్ (వభుక్యం తాను మిత రాజ్యాలకు 
లొంగిపో తున్నట్టు తెలిపింది, ఆగస్టు 16 న 
ఆయన సెగాన్ | వెళ్ళాడు. అక్కడనుంచి" కర్నల్ 
హవిబుర్ రహామాన్తో కలిసి విమానంలో టోకోకు 
బయలుదేరాడు. 1945 ఆగస్టు 18 న ఫార్మోజాలోని 
బహో విమానాశయంలో' జరిగిన విమాన ప్రమా 
దంలో గాయసడి ఆస్పత్రిలో మరణించాడు. ఆగస్టు 
22 న టోక్యో రేడియో ఈ వా ర్తను (ప్రపంచానికీ 
పసారం చేసింది. 

బోస్ మరణవా _ర్హను భారతీయులలో కొందరు 
విశ్వసించలేదు ఈ వా రను రాజకీయ వివాదాం 
శంగా కూడా కొందరు మార్చారు. 1956లో ఈ 
విషయమై దర్యాప్తు చేసిన షానవాజ్ భాన్ కమిటీ, 
ఆ తర్వాత జి. డి. భోస్తా ఎక సభ్య కమిషన్ కూడా 

బోస్ మరణించాడని ధృవపరచాయి. 

జర్మనీ జపాను ఫాసిస్తు (పభుత్వాలు ఎన్ని కపట 
వాగ్దానాలు చేసినా, బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఓడించడానికి భార 
తీయులి ఎ దిలి సథువుబగా ఉపయోగించుకోడ మే వారి 
లక్ష్యం. ఈ విషయం జర్మనీ, జపానులలో వున్న 
పుడు బోస్కు కొంత వరశై నా అవగత మై వుంటుం 
దని తెలుస్తోంది. 

1084లో భారతదేశ పోరాటం (ఇండియన్ 
స్ట్రగుల్) తొలిముద్రణ వెబువడినప్పుడు సుభాస్ చంద్ర 
బోస్ ఏ ఖాసిజాన్ని పొగిడాడు. ఫాసిజం క మ్యూనిజంల 
మధ్య ఏదో ఒకదాన్ని ఎన్నుకోవలసి వసే సన కమ్యూ 
నిస్లు లక్ష్యాన్నే నేను ఎన్నుకొంటానని నెహ్రూ 
అన్నాడు, ఈ అభిప్రాయాలు తప్పంటూ బోస్ ఈ 
రెండింటినీ సమన్వయించే సిద్ధాంతం " (సింధసిస్' 
ఒకటి భారత దేశంలో భవిష్యత్లో వ స్తే ఆశ్చర్యమా 
అని బోన్ అన్నాడు. కోని ఈ అభిప్రాయాలు తస్పని 
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1988లో [బిటిషు కమ్యూనిస్టు నాయకులతో చర్చిం 

చాక, బహిరంగంగా అంగీకరించాడు. ఐతే “మన 

శ(తువుకు శ్యతువు మన మితుడు” అనే భావంతో 

జపాన్, జర్కైనీల సహాయం కోరాడు. ఐతే భారతీ 

యుల్ని జర్మన్ ఫాసిస్టులు నమ్మలేదు. హిట్లర్ భార 
తీయుల పట్ల (ప్రదర్శించిన, చులకన వైఖరి గురించి 

ఇంతకుముందే _్రస్తావించాం. 

బోస్ (పతి చర్యనూ జర్మన్ గూఢచారులు గమ 

నించుతూ వచ్చారు. ఆయన ఉ తరాలు "సెన్సార్ 

చేశారు. రేడియో ఉపన్యాసాలు కూడా సెన్సార్ చేశారు. 

1942 లో (క్రప్స్కు బోస్ రాసిన బహిరంగ లేఖను 
కూడా (పచురించే ముందు రిబ్బన్ _టాఫ్ స్వయంగా 

చూసి గాని అనుమతించలేదు. జర్మన్ విదేశాంగ 

శాఖ మో “భారతదేశ (పత్యేక శాఖ”ను ఒకదాన్ని 

ఏర్పరచాడు. అది భారతీయ దేశభకులపె నిఘా వేసి 
ఉంచేది. ఇ౦ తేకాక ఈ ప్రత్యేకశాఖ పె అనేక 

(పముఖనాజీ నాయకులు నిఘావేసి వుంచారు. పశ్చిమ 

జరశ్రినీ, ఛాన్సలర్ గా వున్న కీసింగర్ కూడా బోస్ పె 

నిఘా వుంచిన వ్యకుల్లో ఒకడు. ఇతనే స్వయంగా 

బోస్ రేడియో ప్రసంగాలను సెన్సార్ చేమాల్సిం 

దిగా ఆజ్షాపించాడు. గో బె ల్స్ మం(త్రిత్యళాఖ 

శన సుథాస్ బోస్ ప పె ఎలాచక్కని నిఘా ఏర్పాటు చేయాలి” 

అనే సమస్య పై పె సమావేశ మైంది. 

“బోస్ రేడియో ఉపనాాసాలు వాలా జాగ్రత్తగా 

సెన్సార్ చేయాలి టోస్కు ఏ విధంగాను ఆ విషయం 

తెలియకూడదు. 

“పోస్ రేడియో ఉపన్యాసాల్ని ఉదయం 10 గంట 

లకే రికార్డ్ చేయాలి. అందువ ల్ల ఆరోజే సెన్సార్ 

చేయడానికి * వీలొతుంది” ___ అనే ఈ సమా వేశం 

నిర యి౨ఎల్చింది. 

తాము చెపిఎనట్లు నడుచు కొవాలని 1942 చివరి 

భాగంలో జర్మన్ “ ఫాసిస్టులు టోస్ను' ఒ త్రిడి చేయ. 

సాగారు. వాళ్ళకు లొంగడమా” ధిక్క-రించడమా 
అన్నది (ప్రశ్నయింది. ధిక్కరిసే కానెెం(మేషన్ 

క్యాంప్లో పడేసేవాళ్ళే, తన జీవితాన్ని ఫాసిస్టు లకు 

బలిచేయడం బోస్కు ఇష్టంలేదు. అందుచేతనే జపాన్ 

రంగానికి వెళ్ళడానికి సన్నద్ధ మయ్యాడు. ఆగ్నేయ 

ఆసియాలో జపాన్ విజయాలను ఆధారం చేసుకొని 
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అక్కడికి వెళతానని, జపానువెళ్ళి, జర్మన్ భాసిస్తు 

ముష్కరుల బారినుంచి తప్పించుకో గల్లాడు. ఈ పెన 

చెపిన విషయాలన్నీ, జరా నొ సెంటర్ 

ఆరె, నుంచి పరకోధక . ౨ వెలికితీసిన పత్రాల 

నుంచి, సేకరించిన సమాచారం. 

ఇక జపాను ఫాసిసులనె జం కూడా త్వరలోనే 
ఆయనకు బహుశా తెలిసివుటుంది. 1945 లో అండ 
మాన్ దీవులలో సుభాస్ బోస్ ఎంతగా నిరోధించినా. 

లెక్క చేయకుండా పౌరులను ఊచకోతకోశారు. 

అలాగే జపాన్ సేనలు భారతదేశ సరిహద్దు అనుంచి 
తిరోగ మించేటప్పుడు, భారతదొాతీయ సెనికులను 

వాళ్ళ గతకి వాళ్ళను వదలి, ఆహారం, మందులు 

లేకుండా విమానాలు, ఆయుధాలు తిరిగి పంపకుండా 

వదలి వేశారు. బర్మా, మలయా, ఫిలిప్పెన్స్, 

ఇండొనీషియాలలో జపానుతో సహకరించిన జాతీయ 

ఉద్యమ నాయకు లే, జపాన్ను వ్యతిరేకించి, ఆ 

తర్వాత ఉద్యమాలను నడిపారు. 

బహుశా సుభాస్ బోనులో కూడా కొంత మారు; 
వచ్చిందేమోనని 1845 మే 21 బాకాక్లో ఇచ్చిన 

ఉపన్యాసాన్ని బట్టి తెలుస్తున్నది. అందుకో ఆయన 

ఇలా అన్నాడు. 

“"మి్మళులారా ; నేనుమళా ) యూరప్ లోని 

యుద్ధాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తాను. ఒకప్పుడు రష్యా 
లోని జర్మన్ సెన్యాలు చొచ్చుకొని స్టాలిన్ (గాడ్ 

దాకా పోయాయి. ఆ (పవాహం వెనక్కి తిరుగు 

తుందనీ, ఒక రోజున సోఎయట్ సైన్యం బెర్హిన్లో 

ఉంటుందని ఆ రోజులో ఎంతమంది ఊపహొంచి 

వుంటారు ? న 

“ఇపుడు సోవియట్ యూనియన్ యుద్ద లక్ష్యాలు 

ఆంగ్లో _ అమెరికన్ల_...నారందరిక్తీ ఉమ్మడి శత్రువు 
జర్మనీ అయినా = లక్ష్యాలకన్నా భిన్నమెనవనేది 

స్పష్టం.” 

ఏఏవ మైనా, ఆనాటి ఫాసిస్తు దేశాల బందీలుగా 

వున్న భారతీయ సెనికులకు బోను నాయకుడు. వారే 

ఆప్యాయంగా ఆయన్ని “న్టేశాబీ అని పిలిచారు. 
తర్వాత “నేతాజీ” అన్న పదమే బహుళ (ప్రచారం 

లోకి వచ్చింది. అలాగే ఆ యుద్ధకాలంలో బోస్ 
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వౌడిన “జె హింద్” అన్న పదం జాతీయ వాదుల 
హృదయాలకు హాొతుకుంది. 

ఐ. యన్, ని. నాయకుల 

ఐడుదలకె అందోళన 
యాలు 

1045 శీతాకాలంలో ఢిలీలోని ఎర్రకోటలో భారత జాతీయ వైన్య (ఐ.యన్.ఎ.) నాయకులపై విచారణ 
(పారంభమెంది. మేజర్ జనరల్ షా నవాజ్ఖొన్, 
కర్నల్ ట్. "షెగాల్, కర్నల్ జె. యస్. ధిల్హాన్ 
లను ఈ కేసులో విచారించారు. వీరు ముగురూ యాదృచ్చికంగా హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు మళలకు 
చెందినవారు. ఈ అంశం కూడా వీర విడుదలకె జరిగిన 
ఆందోళనతో వివిధ మకనులు ఐక్యం కావడానికి కొంత దోహదం చేసింది. 

ఐ. యన్. ఏ. నాయకుల్ని విడుదల చేయాలని 
దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పక్షాలు కోరాయి. కౌంగెస్ 
వీరి డిఫెన్సు నిమి తం ఒక కమిటీని ఏర్చురచింది. 
భూలభాయ్ దేశాయ్, తేజ్బహదూర్ సపూ, కైలాన 
నాధ్ కట్టూ, అసఫాలీలాంటి [ప్రముఖ న్యాయవాదులు 
ఈ కమిటీలో వున్నారు. నె సూ కూడా ఈ కమిటీలో 
ఉండటమేకాక, లాయర్ గొనుకూడా వేసుకొని కోర్డుకు 
హాజరయ్యాడు. డిఫెన్సు నిధికూడా ఏర్పరచారు. 
“ఐ.యన్.ఏ. ఖె దీలను విడుదల చేయాలి” అంటూ 
దేశమంతటా ప్రదర్శనలు, సమ్మెలు జరిగాయి. 
1945 నవంబరులో కలకతాలో జరిగిన సమె (ప్రజల ధిక్కార ధోరణికి (ప్రతీకగా నిలచింది. జపాను యుద 
కౌలంలో మూడేళ్ళపాటు ఆగ్నేయ ఆసియాలోని (ప్రజ 
లకు ఎమా(తం రక్షణ కల్పించలేని [బిటిష్ వారిపట 
ఆ (పాంతంలోని (ప్రజలకు ఏహ్యభావం కల్లింద్. 
వారిప్పుడు భారత స్వాతం(త్యంకోసం పోరాడిన 
ఐ ఎన్.ఏ, సెనిక నాయకుల పె విచారణ సాగినుం“వే ఆగ్రహం పెల్లుబికింది, నవంబరు 19 న కొరక్షతా విద్యార్ధులు శాంతియుతంగా (ప్రదర్శన చేనుకుంటో 
డల్తౌసే సే్వర్కు బయలు చేరారు. సమీపంలోనే 

బార్లో న్నారితోం (త్య 

(పభుత్వభవనం, సచివాలయం వుండటంతో (పభుకం 
గాభరాపడింది. తోవలోనే సాయుధ పోలీసులు విద్యార్థు 
లను నిలిపివేశారు. విద్యార్థులు వీధిలోనే బైఠా 
యించారు. ఎట్టి కవ్వింపు లేకుండానే వారిపై కౌల్పులు 
సాగించారు. దీనితో (పజలు ఊద్రికు లయ్యారు. రెండు 
రోజులు (పజలు కలకత్తా వీధుల్లోనే వున్నారు. 
ఘర్షణలు జరిగాయి. నిరాయుధ (ప్రజలకూ, నైనికులు 
పోలీసు లకూ మధ్య పోరాటం సాగింది. చిట్టచివరకు 
పోలీసులు డల్లొన "స్క్వేర్ కు (ప్రదర్శకులు రాకుండా 

- పెట్టిన నిషేధాన్ని తొలగించారు. ఐ.దఎన్.ఏ. నాయకు 

లకు కోరు దీర కాల శిక్షలు విధించినా, చేశమంతటా 
జరిగిన ఆందోళనకు తలొగ్గి వారిని విడుదల చేసింది 
(ప్రభుత్వం. 

అయితే 1948 ఫిబ్రవరిలో అబ్దుల్ రషీద్ అనే 
ఐఎన్ .ఏ. ఖైదీకి శిక్ష విధించింది. గతంలో ఐ ఎన్.వఏ. 
నాయకులు శిక్షల్ని రద్దుచేసినట్టుగా ఈయన శిక్షను 
రద్దు చేయ కానికి (ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. దీనితో 
విద్యార్థి సంఘాలు ఫిబ్రవరి 11 న సమ్మెచేయాలని 
విజ్జి ప్తి చేశాయి. ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 15 వరకు సమ్మె 
కొనసాగింది. కలకతా వీధులలో విద్యార్థులు మరోసారి 
పోలీసు లతో ఘర్షణలకు తలపడ్డారు. విద్యార్థు సమ్మె 
బొంబాయికి, ఇతర పట్టణాలకు వ్యాపించింది. హిందు 
వులు, ముస్తీంలు నవ౦దిరులోకన్నా ఎక్కువ ఐక్యంగా 
ఈ ఉద్య ములో పాల్గొన్నారు. పభుత్వం హిందూ 
ముస్లిమ్ విభేదాలు కల్పించాలని (ప్రయత్నించినా ఆ ఆట 
సాగలేదు. పోలీసులు కౌల్పులు సాగించారు. 
ఐ.యన్.ఏ. విచారణల. సందర్భంగా సాగిన (పేజా 
ఉద్యమాలు, (_సభుత్వ దమనకాండను ఏమాత్రం 
సహించబోమని స్పష్షంచేశాయి. సరిగా అదే సమ 
యంలో రాయల్ ఇండియన్ నేవీలో సమ్మె [ప్రారంభ 
మెంది. 



ఆర్.ఐ.యంన్. (భారత నాఐకా నికు తిరుగంబొటరి 

“లేవండి, కూలీకొడకల్లారా, ఇండియన్ కుక్కల 

కొడకల్లారా” అంటూ నోటితో ఉచ్చరించరాని ఏవేవో 
బండబూతులు తిడుతున్నాడు కమాండర్ కింగ్. 

ఆశ్చర్యంతో తలతిపి చూశారు భారత నావికా 

సెనికులు. భారత నావికా సెనికులకు చెందిన 

“కల్వార్” నౌకలో కమాండింగ్ ఆఫీసర్ “కింగ్”. 

అతడు కోపంతో పిచ్చె త్తి తిన వాడిలా తిట్టుకుంటూ 

వచ్చాడు, అలాగే వెళ్ళిపోయాడు. 

ఈ ఘటన 1946 ఫి(బవరి 8 న బొంబాయి వద్ద 

"తల్వార్ "లో జరిగింది. జాతి వివక్ష, అధికార మదో 

న్మత్త తతతో కూడిన [బిటిష్ సైనికాధికారులూ, వౌళ్ళ 

అడుగు జాడల్లో నడిచే కొందరు భారతీయ పైనికాధి 

కారులూ వాడే. ఇలాంటి పదజాలం భారత నావికా పైని 

కులకు కొత్తేమి కాదు. కాని ఆనాడు తిట్టిన తిట్లు వారిని 

ఉద్రిక్త కపరచాయి. ఇలాంటి అవమాసాలు “సహించ 

బోమని వారు చేసిన సమ్మె చివరకు రాజకీయ స్వభా 

వము వహించి, ఐదురోజులపాటు బిటిష్ 1పభు 

త్వాన్ని అదరగొట్టింది. భారత స్వాతంత్ర్య అవత 

రణను త్వరిత పరచిన మహోద్య మంగా మార్చి 

వేసింది. 

“హెచ్ .యం.ఐ. యస్ తల్వార్” నౌకలో భారత 

నావికొ సైనికులకు (ఆర్. ఐ. యన్) సిగ్నల్ _మనింగు 

ఇసారు. “ఇది (బిటిష్ సామా(జ్యంలో నే రెండవస్థానం 

ఆడ్రమించిన పెద్ద శిక్షణా "కేంద్రం. ఇందులో అధి 

కారులు కాని, ఇతరు కాని 1500 మండి దాకొ 

ఉంటారు. వీరిలో కమ్యూనికేషన్ శిక్షణ 
పొందేవారు 780 మంది దాకా వున్నారు. మరో 800 

మంది తాత్కాలిక రిజర్యు నావికా సెనికులుగా పని 

చేశాక, ఇండ్లకు పంపి వేయబడటాసికి సిద్ధంగా 

వున్నారు. వీరికీ. రావాల్సిన జీతాలు ఇవ్వకుండా జాప్యం 

చేయడంతో, వీరిలో అసహనం సపెలుబుకుతోంది. 

ఇక్కడ (బిటిష్ సైనికాధికారులదే అధికొరం. 

సాధారణంగా వెన్యాలలో వలెనే, తల్వార్ లో పని 

చేసే నావికా సైనికుల పరిస్టితి కూడా ఘోరంగా 

వుండేది. (ప్రతివారూ ఇక్కడి పరిస్థితులకు విసిగి 

వేసారి పోయారు. ఆఫీ ఫీసర్లు బండ బూకులు తిసువారు. 

నావికా సైనికుల తిండి అధ్వాన్నంగా వుండేది. 

యుద్ధం ముగిసింది. (ప్రతిచోటా రాజకీయ, ఆర్థిక 

అశాంతి “ప్రజలివుంది. యుద్దం ముగిసిన రెండునెలల్లో నే 

(టిటిష్ (ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పోరాటాలు పెల్లుబికోయి. 
200 ఎళ్ళ నుంచి (టిటిష్ పాలకుల పె పీరుకుపోయి 

వున్న ద్వేషం, రెండో(పపంచ యుద్దకాలం లో ఆరే 

శృుగా అనుభవించిన బాధలు ఈ పోరాటాలలో పతి 

బింబించాయి. కొనఊపిరితో వున్న సా_మాజ్యవాదం 

దాస్యశృంఖలాలను ఛేదించుకొని బయట పడటానికి 

తహతహలాడే జనసామాన్యం అపూర్వ చె చెతన్యాన్ని 

(పదర్శించింది. భారత జాతీయ సెనిక (ఐ. ,ఐస్. బ్ర 

నాయకుల విడుదల 'కె. కలక త్రా వీధులలో (పజలు జరి 

పిన వీరోచిత సపోరాహాలు భారత నావికా సెనికులను 

ఉ తేజపరచాయి. 
"తల్వార్ నొకసెన “జై హింద్” క్విట్ఇండియా 

అని రాసిన ఆర్.కె. సింగు అనే నావికా సైనికుని పై 

ఎట్టి (క్రమశిక్షణ చర్యా తీసుకోలేదట. లఫ్నెంట్ 

కమాండర్ కోవ్, అంతే ఆయన్ని బదిలీ చేశారు. 

అతని స్థానంలోనే ఆ బండబూతులు తిట్టిన కమాండర్ 
కింగు వచ్చాడు. ఇతని హయాంలోనే 'ఇద్ధరు నావికా 

సైనికుల్ని ఎలాంటి విచారణ చేయకుండా “శిక్షించాడు. 

కింగు అం పే భారతీయ నావికా సైనికుల్లో ఎవరికీ సదఖి 

(పాయం లేదు. 

ఇంతకూ ఆనాడు నావికా _పెనికులు చేసిన తప్పే 

మిటి? అతను వచ్చినపుడు పెశేడ్లో పాల్గొ నేందుకు 

నావికా సెనికులు దుస్తులు వేసుకోడంలో నిమగ్నులె. 

వున్నారు. బహుశా అజెన్ష నీలో నిలబడి అతనికి 

శాల్యూట్ చేసివుండక పోవచ్చు. వాళ్ళు పెరేడ్ కు 

సిద్ధమవుతున్న వేళలో వచ్చాడు కింగు. అంత 

మాశ్రానే ఇంత అహంకారమా? ఇక ఏ మాత్రం 
ఇలాంటి అవమానాల్ని సహించదలచుకోలేదు నావికా 
సెనికులు. 

కమాండర్ కింగు వచ్చాక కూడా (బిటిష్ వ్యతిరేక 
భావాలు ఏదో రూపాన (పదర్శితమొతూ నే వున్నాయి. 

. దత్తు అనే ముఖ్య టెలిగ్రాఫిస్తును రాజకీయ 
నినాదాలు రాశాడని అరెస్లు చేశారు. రీనికో నావికా 

'సెనికుల ఆగ్రహం పెల్లుబికింది. కమాండర్ కింగు 

కారు పెన, ఎవరో “క్ర్యట్యిండియా” అనే నినాదం 
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రాశారు. ఆ కారు సెర్గలో గాలి తీసివేశారు. నిప్పు 
తొక్కిన కోతిలాగయ్యాడు కమాండర్ కింగు. ఏదో 
కౌస్త సందు దొరకగానే నావికా సెనికులపెన, ఇంతకు ముందు, చెప్పినట్టు బండబూకులు లంక 0చుకున్నాడు. 

సైనిక నియమావళి (ప్రకారం ఇలాటి వాటికి నావికా 
వైనికులు అసమ్మతి తెలియచేయాలంపే సామూవా 
కంగా ఏదీ చేయరాదు. ఎవరికి వారు వ్య కిగతంగానే 
ఫిర్యాదు చేయాలి. ఫిబవరి 9 న 14 మంది వ్య క్రి 
గతంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కమాండర్ కింగు వాడిన 
భాషకు నిరసన తెలిపారు. 

ఈ ఫిర్యాదులన్నీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరుగా వున్న 
లెఫ్ట్ నెంట్ కమాండర్ స్నో విన్నాడు. పదో తారీకున 
కమాండింగ్ ఆఫీసర్కు ఫిర్యాదుల గురించి తెలియ 
జేశాడు, నావికా నునికులలో వున్న అసంతృ పైని పసి 
గట్టిన స్నో, కింగుకు ఒక రహస్య లేఖ రాశాడు. తెలి 
విగా ఈ వ్యవహారాన్ని పరిష్క_రించుకోవలసిందని ఆ 
లేఖలో సలహో ఇచ్చాడు. ఐతే కింగు దాన్ని ఖాతరు 
చేయలేదు. వారం రోజులు గడిచాయి ఐనా ఏమీ 
జరగలేదు. 

ఫిబ్రవరి 16 న ఫిర్యాదు చేసిన 14 మందినీ పిలి 
పించాడు కింగు-త ప్పుడు ఫిర్యాదులు చేయవద్దన్నాడు. 
వాళ్ళు చెప్పదలచుకున్న దేమీ వినలేదు. ఆ ఫిర్యాదుల 
గురించి పునరాలోచించుకోడానికి 24 గంటల వ్యవధి 
నిచ్చాడు. ఆ తర్వాత తమ వైఖం మార్చుకోకపోతే, 
రాత పూర్వకంగా ఫిర్యాదులు రాసివ్వాలని కోరాడు. 

ఇది పూ రగా బెదరింపని అరమెంది. దీనికి తోడు ఫిబ్రవరి 17 న నావికా “సెనికులికీప్సిన ఆహారం త్రిన 
యోగ్యంగా లేదు. వాళ్ళ అసమ్మతి తెలిపారు. ఆ 
రోజున వున్న డ్యూటీ ఆఫీసర్ చిన్న అధికారి. అత 
నం పే నావికా సెనికులకి మంట. ఎంతోమంది సమరు లయిన భారతీయులుండగా, వారిని (తోసిపచి = ఇక్ 
గాణ (బిటిష్ అధికారులు ఆ సదవిళో వుంచారు. అత 
నికోనై నా తమ యిబ్బందులు చెప్పుకుందామని 
వెళ్ళారు. 

“అడుక్కు నేవాళ్ళ ఫలానిది మాకు కౌవాలని అడిగేహక్కు లేదు,” అంటూ కూశాడు. 
ఇకలాభంలేదు. శృతిమించి రాగానపడింది. నావికా 

సైనికులకు ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. అవమానం _ తర్వాత అవమానం సహించే సీతిలో వాళ్ళులేరు ఆ. 

ఖొరోత నస్వ్యతోం (త్య 

రోజు వాళ్ళ తిండిముట్టుకోలేదు. నిరాహారదీక్ష 
పూనారు. ఈ సంగతి అధికారులకి తెలియదు. 

చరితాత్మకమెన ఫ్రిబవరి 19 
ఫిబ్రవరి 18 న ఇచ్చిన ఆహారం కూడా బాగా 

లేదు. ఆహారం ఉడకలేదు. అందులో ఉప్పు లేదు. 
(పతివాడూ నిశ్శబ్దంగా అసమ్మతి సూచకంగా బయ 
టకు వెళ్ళిపోయారు. 

ఆనాడు ఉదయం పెరేడ్ కు ఎవరో కొద్దిమంది 
చిన్న చిన్న ఆఫీసర్లు తప్ప మరెవ్వరూ వెళ్ళలేదు. 

ఆర్. కె. ఎన్. లో రిమోట్ కంట్రోల్ ఆఫీసు 
చాలా కీలక మైంది. అక్కడ జరిగే కాసులకు మామూ 
లుగా నావికా సెనికులు వచ్చారు. అక్కడ వీరికి 
సెం(టల్' కమ్యూనికేషన్సు ఆఫీసులో సమ్మె చేస్తు 
న్నట్లు తెలిసింది. వాళ్ళుకూడా క్రాసుల్లోంచి వాకౌట్ 
చేశారు. 9.30 గంటలకు జరిగే పెరేడ్లో ఎవరూ 
పాల్గొనలేదు. దీ కో “తల్వార్” నావికా నై నికల 
సమ్మె పూర్రిస్టాయికి చేరింది. 

కమాండింగ్ ఆఫీసరూ తదితర (టిటిష్ అధి 
కౌరులూ ఈ హఠాత్ పరిణామానికి ఆశ్చర్యపోయారు. 
భారతీయ అధికారులు తటస్థంగా ఉన్నారు. రెండు 
గంటలపాటు అంతా సవ్యంగానే వుంది. 

11 గ.టలకు భారతీయ అధికార్లు లెఫ్టి నెంటు 
కొరి, లెపైనెంట్ నందాబు వచ్చి నావికౌ “సెనికుల 
కోర్కైలేమీటో తెలియ చేయవలసిందిగా కోడా, వీ 
రిదరూ భారతీయు లెనా, సాధారణ సెనికులతో కలిసి 
మెలసి తిరిగేవారు కాదు. అందుచేత వీళ్ళంపే, (కోధా 
వేళ్ళులె వున్న నావికా సెనికులు వీరితో మాటాడ 
“టానికి నిరాకరించారు. ఏపీ బదులు చెప్పడానికి వారు 
నిరాకరించారు. 

రాజీ పయక్నాలను నూచాయిగా తెలియచేసినా. 
నిరాకరించడంతో బొంబాయి ఫాగ్ ఆఫీసర్ రియర్ _ అడ్మిరల్ ర్మాపే, తల్వార్ సొక్రలోకి నచ్చాడు. అత 
నితోపాటు ఇనిగో _ జోన్స్కూడా వున్నారు. ఇలాంటి 
సమ్మెనే 1944 లో అతి (క్రూరంగా అణచివేశాడు 
ఇతగాడు. కమాండర్ కింగ్ స్థానే ఈ ఇనిగో _ 
జోన్సును నియమించుతానని రాకే వాగ్దానం చేళాడు 
అందుకు నావికా వనైనికులు నీరాక రించారు. 



నం (గామ వలీ(త 

ఎవరి నెనా భారతీయ అధికారిని అతిని సానంలో 

వేయాలని కోరారు. నావికా సెనికుల కోర్కెలగురించి 

వినబోననీ, వారు క్రమశిక్షణను ఉల్రంఘించుకున్నా 

రనీ బెదిరించి వెళ్ళిపోయాడు రా_టి. 
రిమోట్ కంట్రోల్ ఆఫీసు సమ్మెమూలంగా చాలా 

ఇబ్బందు లేర్పడ్డాయి. దీనితో కొంత దిగివచ్చి రామే 
తిరిగి సంభాషణలు సాగించాడు. నావికౌ సెనికులు 

12 మంది ప్రతినిధులను పంపితే వారి ఇబ్బందులకు 

సంబంధించిన కోర్కెల గురించి వింటానవి రా_పే 

అన్నాడు. ఐతే రిమోట్ కం(టోల్ ఆఫీసు సిబ్బంది 

మాత్రం సమ్మె మానివేయాలని రా_కే షరతు 
పెట్టాడు. దీనికి నావికా స్తెనికులు అంగికరించ లేదు. 

తమ నెనికుల్ని పంపితే వాళ్ళని శిక్షీ స్తారనీ, అందు 

చేత కాం(గెస్, లీగ్, కమ్యూనిసుపార్తీ లలో ఎవ _రెనా 

ఒక జాతీ రు నాయకు ద్వారా సం(పదింపులు సాగించు 

దామనీ జవాబిచ్చారు. యిది అసాధ్యమైన 

కోర్కైెగా కనిించింది. వారి (ప్రతినిధులను శిక్షించ 

టోమని హోమీ ఇచ్చాడు. ఈ వివాద పరిష్కారానికి 

బయటివారిని తీసుకరావటము మంచిదికౌదని అన్నాడు. 

ఆసలహోకు వారు అంగీకరించారు. 

ఈలోగా సమ్మె వార్తను ఆలిండియా రేడియో 

(వసారం చేసింది. నాఏకా సైనికులు ఎకం్టాడి కక్క-డ 

ఈ విషయమే గుసగుసలాడుకున్నారు, రహస్య సమా 

వేశాలు జరిగాయి. ముఖ్య నావికొ సైనికుల సభలు 

జరిగాయి. వాద (పతివాదాలు నాగుతున్నాయి. ఆ 

రాత్రంతా ఎవరికీ న్నిదలేదు, 

బొంబాయి రేవులో నావికాదళానికి చెందిన నౌకలు 

అర వె దాకా ఉన్నాయి. వాటికి కూడా తల్వార్ లోని 

సమ్మె వార్త అందింది. ఆ నౌకల్లోనివారు కూడా 

మర్నాడు ఉదయం నుంచీ సమ్యచేయన కున్నారు. 

తమ కోర్కెలను తెలియదే సేందుకు ఇద్దరు (ప్రతినిధు 

లను ఎన్నుకొన్నారు. వారి కార్య(క్రమం ఇది: 

తాము సమ్మె చేస్తున్నామని కెపెన్కు తెలియ 
చేశాక, సమ్మె కొనసాగించుతారు, తెల్లవాళ్ళ యూని 

యన్ జాక్ (పతాక దించి వేసి మూడు ముఖ్య జాతీయ 
పక్షాలకు చెందిన పతాకాలను ఎగురవేస్తారు. (పతి 

నౌక వద్దకూ వెళ్ళి నావికా సైనికుల్ని సమ్మె చేయా 
ల్సిందిగా. కోరతారు. “ఇంక్ర్యిలాల్ జిందాబొద్” “మా 

కోర్కెలు తీర్చండి”, “ఐ. ఎన్. ఏ .తెదీలను 
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విడుదల చేయండి”, * జెహింద్” మొద లెన నినా 

దాలను ఇవ్వాలని నిశ్చయించు కొన్నారు. న్న 

నావికా సెనికులలో ముఖ్యులంకా (ప్రతి నౌకవద్దకు 

వెళ్ళి పె నిర్ణయాలను తెలియ చేశారు. అందరూ 

సమ్మెలో చేరుతామని హోమీ యిచ్చారు. మర్నాడు 

ఏమి చేయాలా అని ఆ రాత్రంతా చర్చిస్తూ వచ్చారు, 

ఎప్పుడు తె ల్రవారుళుందా అని ఎదురు చూడసాగారు. 

ఆర్.ఐ యన్ కి చెందిన “బరోడా” అనే నౌక 
కొలంబోలో వుంది. ఒక నావికా సైనికుడు యాదృచ్చి 

కంగా తన వైర్ లెస్ చులి(గాఫ్ న సెట్టులో బి.వి.సి 

వా రలు విన్నాడు. బొంబాయిలో ఆర్.ఐ.యన్. 

సక సెనికులు సమ్మె చేసున్నటు వీ.వి.సి. తెలియ 

చేసింది. తడీ వా ర్రను అందరికీ వ్యాపింప చేశాడు. 

చివరికి తెల్లవ వారు షూముకి ఆ నొకలోని వారు కూడా 

సమ్మె చేయాలని నిశ్చయించారు. 

ఆ విధంగా భారత నౌకొదళే సైనికుల సమ్మె 

ఉజ్వలగాధ (ప్రారంభమైంది. జాతి వివక్ష, బిటిష్ 

అధికారుల చేతిలో అవమానాలు, నావికొ సెసికుల 

దైనందిన బాధలు _ వీటన్నిటికీ సమాధి కట్టాలని 
నిశ్చయించు కొన్నారు. 

ఇలా నావికా సెనికులు తమ సరిసితులను బాగు 

చేసుకోడానికి ప్రారంభించిన సమ్మె రాజకీయ పోరా 
టంగా మారింది. 

సంహుభావంగా 

సముకొనికి సమాయ త్త 9 

ఫిబవరి 19 న బొంబాయి, దాని శివార్లలో వున్న 

భారత నావికొదళానికి (ఆర్. .ఐ.యన్. ) చెందిన తీరం 

లోని 11 సంస్టల్లోను, హార్చరులోని 60 సొకల్లోను 

సమ్మె (ప్రారంభ మెంది దాదాపు 20 వేలమంది నావికా 

సెనికులు సమెలో పాల్గొన్నారు. 

” ఫోర్డ్బార క్ లో మామూలుగానే 5_30 గంటలకు 

బిగిల్ వూదారు. కాని 950 మందిలో ఒక్కడూ లేవ 

లేదు. తర్వాత కొంతసేపటికి నావికా "సైనికులు 

లేచారు. గుంపులు గుంపులుగా చేరి ఆరోజు తాము 

చేయాల్సిన పనేమిటో నిర్ణ యించుకు నేందుకు చర్చలు 
సాగిస్తున్నారు. ఉదయం ప్పోపర్ణ కోసం చూస్తున్నారు. 

వాతావరణాన్ని పసిగట్టిన ఒక “అధికారి ఎగ్జిక్యూటివ్ 

ఆఫీసర్, లెఫ్ట్ నెంట్ కమాండర్ ఖాన్కు ఫోర్సు బారక్సు 
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లోని (క మశిక్షణారాహిత్యాన్ని గురీంచి తేలియ 
చేశాడు. మళ్ళీ 6.80 గంటలకు బిగిల్ మోగింది, 
మామూలుగా ఇది ఊడ్సి శు కుషభంచేసే సమయం. కాని 
ఆరోజు ఎవరూ చీపుళ్ళను ముట్టుకోలేదు. తాము 
నిరాహార[వతంగా సాగించాలా? "మున్ముందు ఎం 
చేయాలి? ఇలా ఎన్నో చర్చలు జరుగు కున్నాయి. 
అధికార్లు తామింకౌ వున్నామని (పేదర్శించుకో టానికి 
అటూ “ఇటూ తిరిగేవారు. ఐనా మునుపటివళె నిశ్శబ్ద 
వాతావరణం లేదక్క_డ. ఠకీమని లేచి అటెన్షన్లొ! 
నిలబడ టంభేదు. శాల్యూట్లు చేయటం అంతకన్నా 
లేదు. 

కాగా నావికా సైనికుల చర్చల్లో (బిటిష్ అధి 
కారుల జాతి వివక్ష, నిరంకుశత్యోం చోటు చేసు 
కొనేవి. అంతేకాక తాము పొందిన అవ మానాల్ని 
కూడా వారు ఒకరికొకరు చెప్పుకొనేవారు. 

“నల్ల లం.... కొడుకులు” “కూలీ నా కొడుకులు” 
“కుక్కల కొడుకులు” “అడవి నాయాళ్ళు” అంటూ 
తిట్లు తిట్టిన ఆఫీసర్ల నిరంకుశ వైఖరిని గురించి 
చర్చించుకొ నేవాళ్ళు. "ఈసారి ఏమైనా నిరంకుశ త్వా 
నికి లొంగరాదు, తెల్ల ఆఫీ సర్తని “తోలి పారేయాలి” 
అని నిశ్చయించుకొన్నారు. 

లెఫ్ట్ నెంట్ కమాండర్ ఖాన్ వచ్చి, నావికా సెని 
కుల్ని ॥ బుజ జగి౦చి సమ్మె విరమింప చేయడానికి చేసిన 
ప్రయత్నం ఫలించలేదు. చేసేదిలేక వెనక్కి. వెళ్ళి 
పోయాడు. 

బయటికి పట్టణంలోకి వెళ్ళి ఫలాహోరం చేద్దామని 
ఎవరో సూచించగా నావికులు బయిటికి వెళ్ళారు. బడి 
పంతుళ్ళ కఠిన నియమాలనుంచి బయటపడ బడిపిలలా 
హోటళ్ళలో ఫలాహారాలు చీవించడర మొదలు 
పటారు. 

“కాజల్ బొరక్స్లో కూడా ఇదే వరన. నావికా 
సైనికులు ప్మతికలకోసం ఎగదిడ్డారు. తమ సమ్మెను 
గూర్చిన పతాక శీర్షిక లు చదీవారు. “తల్వార్ ”లో 
పరిస్థితి ఏమిటో చూల్చపోదామని బయలు దేరారు. 
ఒకే నావికౌ సైనికుడు చెెకి ఎగా అక్కడనుంచి 
ఉపన్యాసం (పారంభించా డు. 800 మంది దాకా గుమి 
గూడారు. “తల్వారీ”లో జరిగిన ఘటనలు గురించి 
అతడు ఉపన్యసించాడు. అప్పుడే ఒకతను వంటశాలకు 
పప్సు తీసుకు వెళ కున్నాడు “మనం. సర్వీస్లో 

ఖర్ తో స్వారతోం (తో ఖీ 

చేరిందగ్గరనుంచీ చూస్తున్నాం. ఆ పప్పు, వాసన 

వేస్తోంది. ఉడికీ వుడకనిది. దాన్నిండా రాళ్ళ, 
పొట్టు" అని అతడు విపరిస్తున్నాడు. “నునం కూడా 
శస తల్వార్ "లో లాగ నిరాహార[వతం సాగిద్దాం” 

అన్నాడొకడు. నావికా సైనికులు హర్షధ్వానాలు 
చేశారు. వారంతా “తల్వార్” నౌకవద్దకు ఊరే 
గింపుగా వెళారు. ఊరేగింపులో శి వేల మంది దాకొ 

చేరారు. “ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్” ోహిందూ. 

ముసిమ్ ఏక్హో” అంటూ నినాదాలు చేశారు. 
వీరంతా అక్కడనుంచి [ప్రధాన వీధికి బయలు 

దేరారు. ఎవరో కాం(గెస్ లీగ్ పతాకాలు తెచ్చారు. 
“కాం గెస్ .... లీగ్ ఏక్ హో” “ఇంక్విలాబ్ 
జిందాబాద్ ” అని నినాదాలు చేశారు. “మనం శ్రామిక 

పజలం. మనం ఎ(రజెండాను కూడా పెడదాం.” 

అని మరెవరో సూచించగానే ఎ(రజెండాను కూడా 

చేర్చారు. ఊరేగింపు ఫోర్దు బారక్సు చేరుకుంది. 

అక్కడ నుంచి టోరి బందరు వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత 
హోరన్వీ రోడ్ (దాదాభాయ్ నౌరోజి రోడ్) చేరింది. 
షాపుల్ని మూసి వేయాల్సిందిగా నావికా నెనికులు 

కోరారు, భారతీయ వ ర్రకులు షాపులు మూసివేశారు. 

(బిటిష్ దుకొణాల యజమాన్లు అందుకు నిరాకరించారు. 
దీనితో ఉదికులై న నావికా. సైనికులు కిటికీలు బద్దలు 
కొట్టారు. ఆ షాపుల్లో సామ(్రినంతా బద్దలుకొట్టారు. 

అమెరికా ఇన్ఫరే్మషన్ లె లె (బరీ ముందున్న అమెరికా 

తాకను దింపి తగలబెట్టారు. (బిటిష్ (ప్రభుత్వ 
విహ్నంతో వున్న ఒక తపాలా మెయిల్ వాన్ను ఆపి 
అందులోనివి బయటికి ఈడ్చి తగలబెట్టారు ఈ 
సందర్భంగా కొందరు యూరోపియన్ల కు దెబ్బలు 
తగిలాయి. చివరకు ఊరేగింపు “తల్వార్” వద్దకు 
చేరింది. నావికా నెనికుల్ని పెరేడ్ గౌండ్కు రొవా 
లని మిగతా వారంతా బయటనే వుండాలని ఎవరో 
లౌడ్ స్పీకర్లో చెప్పారు, నావికులుగాని పౌరులంతా 
బయటనే వుండిపోయారు. 

ఆయా నెకలలో బిటిష్ చిహ్నాలనూ, పతాకొ 
అనూ ఎలా తొలగించింది, ఊ రేగింపు [క్రమంగా ఎలా 

పెద్దదవుతూ వచ్చిందీ చెప్పుకు పోతున్నాడొకడు. 
చివరకు “తల్వార్ "లోని సమ్మె నాయకుడు 

అధికారులను తాము అడగబోతున్న కోర్కెల 
గురించి ఇలా వివరించాడు : 



నం(/గొము బరి (లో 

1. భారత జాతీయ సెనికుల ఐ.ఎన్.ఏ.)కో 

సహో రాజకీయ ఖె దీలందర్నీ విడుదల చేయాలి. 

2, దుర్భాషలాడిన కమాండర్ కింగ్ను శిక్షించాలి. 

త. త్వరగా సైన్యంనుంచి విడుదలచేసి, శాంతి 

కాలంలోని ఉద్యోగాలను సమకూర్చి ఏరికి పునరా 

వాసం కల్షంచాలి. 

శం రాయల్ నేవీ పై నికులకు ఇచ్చే జీతాలు, అల 

వెన్సులు మాదిరిగానే, , భారతీయ నావికా సెనికుల 
కివ్వాలి. ధా 

5 నాఫీ (NAAFD కాంటీన్ల కు, నావికా -సెనికు 

అందరూ వెళ్ళే హక్కు_0డాలి. 

6. మంచి ఆహారం. 

7. విడుదలయే టప్పుడు సెనికుల బట్టల “క్రి 5 "ను 

(సంచి తిరిగి ఇవ్వ నక్క-గ్తే కుండా చూడాలి. 

8. ఇండొనీషియా నుంచి భారత సెన్యాలను ఉప 

సంహరించాలి. 

ఈ కోర్కెలపట హర్షధ్వానాలు చెలరేగాయి. 

ఉపన్యాసకుడు నావికా సెనికుల్ని ఆయుధాలు ధరించ 

వద్దని విజ్ఞప్తి పి చేశాడు, పేధులలో (ప్రశాంతంగా వుండ 

వలసిందిగా, నావికొ సైనికులకు చెప్పడానికి కొందరు 

వాహనాలతో బయటకు. వెళ్ళారు. కొందరు పాతి 

"కేయులువచ్చి, “తల్వార్” లోని పరిసితులు చూచి 

వెళ్ళారు. వీరిని మొదట కాపలాదార్లు ఆపి చేశారు. కొని 

నాఏకొ సైనికులు లోపలకు తీసుకు వేశ) అక్కడి పరి 

పైతులు  పవరించారు. 

సాయం(త్రం రెండు గంటలకు (కమబద్దంగా ఊరే 

గింపు సాగింది. ఊరేగింపులో కాం(గెస్, లీగ్, ఎర 
జెండాలను పటుకొని బయలుదేరారు. ఊరేగింపు 

బొంబాయిలోని కొన్ని వీధుల్లో తిరిగి వచ్చేసింది. 

సమ్మెచేస్తున్న నావికౌ 'సెనికులు తమకు సలహో 

ఇచ్చేందుకు అరుణా అసఫాలిని మీటింగ్లో ఉపన్య 

సించవలసిందిగా కోరారు. ఆమె నౌల్లు గంటలకు 

వస్తుందనీ ఎదురు చూశారు. కాని ఎందువల్లనో ఆమె 

రాలేదు. ఆమె రావటంలేదని నాల్లు గంటలకు వా ర్త 

వచ్చింది. ఈలోగా రియర్ అడ్మిరల్ రాటే సమ్మె 

చేస్తున్న వారివద్దకు వచ్చాడు. గతంలో కోరిన కోర్కె 

లతోపాటు, క్రొత్త కమాండింగ్ ఆఫీసరై న కెప్టెన్ 

ఇనిగో జోన్స్ను కూడా తొలగించాలని “సమ్మె నాయ 
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కులు చెప్పారు. ర్మాపే ఏం మాటాడలేదు. సమయం 

కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. 

బొంబాయి ఫ్లాగ్ ఆఫీసరు తమ కోర్కాలలో ఒక్క 

ఆహార విషయంలో మెరుగు పరచడం మినహా మిగ 

తావి ఏవీ అంగికరించబోమని చెప్పాడు. ఈ విషయం 

సమెెదార్ల కు చెప్పారు. ర్యాతివరకు కూడా సమ్మె 

విషయమై తర్జన భర్జనలు జరిగాయి. కౌజిల్ బారక్ లో 

కూడా ఇదే ఏరిసితి. 
@ 

నావికా సెనికులు కొందరు బయట భోంచేశారు. 

మిగతా వారు వంట _పారంభించారు. సోర్ బద్దలు 

కొట్టారు. వంటచెరకు దొరక్కపోతే ఆక పీసు సామగ్రి 

ముక్క-లుచేసి మంట బెట్టారు. 

ఆ రాత్రి హమ్లీ అనే "నాకలోని నావికా -సెనికులు 

కూడా ఊరేగింపుగా కాజిల్ బారక్సుకో చేరారు. నినా 

దాలు, ఉపన్యాసాలు, సంఘీభావ (ప్రదర్శనలు కొన 

సాగాయి. 

“మనం జయించి తీరుతాం” అని హర్షధ్వానాల 

మధ్య నావికౌ సైనికులు నినాదా లిచ్చారు. 

బిటిష్వాళ్ళ ఎదురుదాడి 
ఫిబ్రవరి 20 న ఫోర్స్ బారక్సులో నిరశన్నవతం 

చేయాలా లేదా? చేస్తే బలహీన పడినవారు ఎలా (చిటిష్ 

వాళ్ళతో పోరాటం "సాగిస్తారు? ఇలా తర్గన భర్జనలు 

జరిగి చివరకు తమ వంట తామే వండుకోని తినాలని 

నిశయించుకొన్నారు. వంటవాళ్ళకు నచ్చచెప్పారు. 

ఉదయం ఫలాహారాలు ముగిశాయి. కాం(ెస్, లీగ్, 

కమ్యూనిస్టు జెండాలతో బారకాసులనుంచి ఊరే 

గింపుగా బయలుదేరారు. మూడు వరసల్లో (కమ శిక్ష 

ణతో వీధులగుండా కవాతుచేసుకొంటూ' “తలా్యర్ ” 

వెపు వెళ్ళారు. 

కౌదిల్ బారక్ లో కూడ నొవికొ సెనికులు ఫల 

హారాలు ముగించుకొని, కొందరు పతినిధులు 'తలా్యర్' 

వద్దకు వెళ్ళారు. ఈలోగా గోండివానా నౌకనుంచి 

(పతినిధులు అక్కడికి వచ్చారు, భారతీయుడై నా 

లెఫ్ట్ నెంట్ కమాండర్ రషీద్ తమను ఎలా బెదిరించింది 

చెప్పారు. ఐనా వారంతా సమ్మెచేశారు. వంటవాళ్ళూ 

సమ్మెచేశారు. “మేం పోరాడవలసివస్తే తిండిలేక 
బలహీనంగా వుండి ఎలా పోరాడగలం? కనుక మీరు 

వండి పెట్టండి. మీరు సహాయపడేది [బిటిష్ వాళ్ళకు 

కాదుకదాఇశి అని నచ్చచెప్పారు. వంట వాళ్ళంతా 
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సమావేశమె ఒక నిర్హ యానికి వచ్చారు. నావికా నెని 
క్ (37) ఇ రు 

కులు పోరాటం (పారంభిస, అపుడు తమకు కూడా 
ఆయుధాలు ఇవ్వాలని వారు కోరారు. ఆ షరతుకు 
అంగీికరించాక వండి పెట్టారు, 

“తల్వార్ 'నౌకవదకు వరుసగా ఊరేగింపుళతో వివిధ 
నౌకలకు చెందిన వారు వచ్చారు [క్రితంరోజు (కమ 
శిక్షణా రాహిత్యాన్ని కొందరు విమర్శించారు. సమ్మె 
కమిటి అధ్యక్షుడు తమ కోర్కెలు నెర వేర్చేదాకా 
సమ్మె కొనసొగుకుం దన్నాడు. కొత్తగా ఏర్పడ్డ నౌకా 
సమ్మె కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడొకడు ఇలా ఉసన్య 
సంచాడు: 

“మన పోరాటం (బిటిష్ సా్యమాజ్యుంమీద గత 
ఆరేచ్ళుగా (బిటిష్ అధికారు మనల్ని కుక్కలాగా 
చూశారు. మన కోర్కెల కోసమేగాక "దేశ 
స్వాతం | త్రానికి కూడా పోరాడాలి. అందువల్ల 
ఐ.యన్.ఏ. ఖె దీల విడుదలకోసం కూడా పోరాడాలి” 
అని అతడన్నాడు. మరో నావికా సైనికుడు “అవసర 
మెతే, స్వాతం (త్యంకోసనం, మన (వాణాలరిఎద్దాం 
కౌని, (బిటిష్ వాళ్ళకు బానిసబుగా వుండరాదు” అని 
ఉద్చోధించాడు. “ఇంక్విలాట్ జిందాబాద్” *లొంగ 
పోరాదు” అనే నినాదాలు మిన్నుముట్టాయి. 

నావికా సమ్మె శకేం(ద కమిటీకి అధ్యక్షునిగా 
యం. యస్. ఖాన్ను ఏకగివంగా ఎన్నుకొన్నారు. 
మరో నలుగురిని రాయబార కమిటీగా ఎన్నుకొన్నారు. 
నావికా సైనికుల కోర్కెలను సీద్దపర్చారు. ఐ.యన్.ఎ. 
ఖైదీలను విడుదల చేయాలనీ, ఇండొనీషియా నుంచి 
సేనలు వై దొలగాలనీ, మరో రెండు కోర్కెలను 
కూడా తమ కోర్కెల జాబితాలో చేర్చారు. 

ఢిల్టినుంచి ఆర్. ఇ. యన్, ఫాగ్ ఆఫీసర్, వెస్ 
దా అడ్మిరల్ గాఢ (ఫే వచ్చాడని విల్ ఈ విషయాలన్నీ 

ఆయనకు తెలియచేయాలని నిశ్చయించుకొన్నారు. 
కార్మికులు, విద్యారులు కూడా వీరికి నాను భూత్రిగా 

సమ్మెచేయ నున్నారస సమ్మె కేంద కమిటీ సభ్యు 
లకు తెలియచేశారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల దాకా 
సమ్మె కేంద్రకమిటీ సమావేశమెంది. మీటింగ్ జరుగు 

న్ తున్న సమయంలో చుట్టుపక్కల భవనాలపె ఎక్కిన 
జనసమూహం వీరిపట సానుభూతిగా హరధ్యానాలు 

ఖా 
య 

చేస్తూనే వుంది. 

ఖొరోల్ న్యాంతోం[తో ర 

ఈలోగా అక్చర్ అనే నొక నుంచి 8508 మంది 
నావికా పైనికులు వచ్చారు. 1944 లో వీరు సమ్మె 
చేశారు. ముసి౦ నావికా ెనికులు తమకు (పారన 
చేసుకోడానికి "సమయం ఇవ్వ నిరాకరించినందోక్షు 
సమ్మె చేశారు, వీరికి సానుభూతిగా హిందూ నావికా 
నైనికులు కూడా సమ్మె చేశారు. దీనికిగాను అప్పుడు 
200 మందిని డిస్మిస్ చేశారు. 12 న్నర గంటలకు 
అధికారులు పెరేడ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక అధికారి 
మాట్లాడుతూ (కమళిక్షణా రాహిత్యాన్ని సహించ 
టోమని బెదరించాడు. నావికా సెనికులకు కోపం 
వచ్చింది. ఐనా కోపంతో, హృదయ భారంతో పను 
ల్లోకి వెళ్ళారు. 

మర్నాడు నావికా సెనికులంతా సమ్మె చేయాలని 
నిశ్చయించారు. ఎవరూ మర్నాడు ఉదయం ఫల 
హారాలు ముటలేదు. అధికారులు కంగారుపడి వారిని 
ఫలాహోరం "చేయవలసిందిగా బతిమాలారు. కాని 
ఎవరూ లొంగటేదు, తొమ్మిదిగంటలకు పెరేడ్ 
_గొండ్ వద, నావికా సెనికులు గుమికూడారు. 
“'తల్వార్' నౌకవద్దకు వెళ్ళాలని వారి పట్టుదల. ఐదు 
మెళ్ళ దూరం వుంది. అందుకని ధానా "సెషన్ వర 
కైనా తమకు వాహనాల సౌకర్యం కల్పించాలని అడి 
గారు. కాని అధికారులు నిరాకరించారు. అక్కడున్న 
లారీలలో సరుకుల్ని థాళీచేసి, కొందరు నావికా సెని 
కులు వాటిని బయటకి తీసుకుపోయారు. ఇంకా కొంత 
మంది ఎటూ తేల్చుకోలేక అలాగే వుండిపోయారు. 
ఇంత లో _టాంబేవద్ద వున్న “చీతా నొకను నెని 
కులు ముట్టడించారన్న వార్త చేరింది. 

ఈ వార్త వినడంతోనే నావికా సె నికులు మండి 
పడ్డారు. గార్డు రూమ్కి వెళ్ళి ఖైదీలను విడిపించారు. 
దాన్ని తగులబెట్టారు. 

కొంతమంది భారతీయ అధికారులు నావికా సెని 
కుల్ని ఇలా (ప్రవ ర్లించ. ద్ధని, బయటకు వెళ్ళవద్దని చెప్పారు. వెళితే అరెస్టు చేస్తామని బెదిరించారు. దీన్నీ 
లెక్క- చేయకుండా, కాలినడకన్న ది మలు దేరారు నావికా 
పైనికులు. కాంగ్రెస్, లీగ్, కమ్యూనిసు జెండాలతో ఊరేగింపు సాగింది, ॥ 

కకం వాందూస్థాన్ ఆజాద్, స్వతం[త భారత్” 
__ఐ. ఎన్. ఏ. నాయకుల్ని విడుదల చేయండి" 
“మా కోర్కెలు తీర్చండి” . | 



నం(/గాము చరి [త్ లవి 

“హిందూ_ముసిమ్ ఏక్ హో” 
“ బిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం నశించాలి” 

“ఇంకి లాబ్ జిందాబాద్” (విప్లవం నర్టిల్లాలి) 

ఇలా నినాదాలు చేసుకుంటూ రైల్వేసేషన్ ' చేరారు. 

రైలు పెళ్టైలలో “తల్వార్” సమ్మె గురించి (ప్రయా 

ణీకులకు వివరించారు. ఒంటిగంటకు “తల్వార్” 

చేరారు. 
సమ్మె కేంద్ర కమిటీకి, ఫాగ్ ఆఫీసర్ కమాం 

డర్కీ మధ్య రాయబారాలు జరుగు తున్నట్టు నావికొ 

నైనికులు విన్నారు. 

"కాని ఇంతలోనే 8.80 గంటలకల్లా అందరూ తమ 
తమ నొకల్లోకి వెళ్ళాలని లేకపోతే అరెస్తు చేస్తామని 

ఫాగ్ ఆఫీసర్ చేసిన ఉ త్రర్వు విని, "ఆగహోవేవ 
లయ్యారు. సమ్మె కేంద కమిటీ (పతినిధి ఒకరు 
చెపిన సలహా ననుసరించి విచారంతో, మౌనంగా 

నావికా 'సెనికులు చెదిరిపోయారు. 

ఈలోగా (బిటిష్ అధికారులు మిలటరీ గార్హులను 

అనేకచోట్ల నియమించారు. మూడుగంటలకు నావికా 

సైనికుల్లో” ఎక్కువభాగం తమ తమ నౌకల్లోకి 
వెళ్ళారు. కొద్దిమంది బయట మిగలిపోయారు. హ్రోలీ 
సులు వారిని పట్టుకొని లారీలలో “తల్వార్” వద్దకు 

తీసుకువచ్చారు. “ బిటిష్ దాడి అలా ప్రారంభమైంది. 

ఐతే సరిస్టితులు చేయిజారకుండా వుండేంచుకు 

జాగ త్రవడుతున్నారు. 

ఆ రా(తంతా నావికా సెనికులేమిచేస్తారో చూద్దా 

మని అధికారులూ, వారేమిచేస్తారో చూద్దామని నాఏకౌ 

సెనికులూ పరస్పరం ఎదురుచూస్తూవచ్చారు. 

నావికా సమ్మె కేంద కమిటీకి, మరాఠా సెని 
కులు కౌజిల్ బారక్సును చుట్టుముట్టిన వా ర్త ఇతర 

స్టలాలకు సెనికులు వచ్చిన వౌ ర్త ఎతెలిసింది. నావికొ 

సెనికులను ) దిగ్బంధం చేశారు. "బయటి (ప్రపంచంతో 
సంబంధం లేదు. సాయుధ దళాలను, పోలీసులను ఇలా 

పిలవడం రెచ్చగొళ్లే చర్య అంటూ సమె కమిటీ 
ఖండించింది, ఎంత రెచ్చగొట్టినా హింసొ చర్యలకు 

పూనుకోవద్దని విజ్జ ప్తి పి చేసింది. 

సాయుధ దళాలను చూడగానే కాజిల్ బారకు 

లోని నావికా వై నికులు ఉ(ది క్రపడ్డారు. వారిని నాయ 
కులు సముదాయించి 'శాంతప పర్చారు. ఏదై సా సమష్టిగా 

చేయాలిగాని, ఎవరి కిష్టం వచ్చినట్లు “వాళ్ళు చేస్తే, 
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అది శ|తువుకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. ఇది 

వారికి నచ్చింది. కాని అక్కడ వున్న ఆయుధాల్నీ, 

మందుగుండు సామగినీ కాపాడుకొనేందుకు తమ 

స్వంత కాపలాదార్హ ను పెట్టారు. 

ఫోర్స్ బారక్సులో ఆయుధాలు లేవు. అందుకని 

నావికొ 'సెనికలు ఊరేగింపు నుంది రాగానే తమ 

సామాను సర్దుకొని కాజిల్ వారక్సుకి పోవడానికి 
కొందరు సిద్ధపడ్డారు. అలా పోకుండా ఇక్కడే ఉండా 

లసి ఒక వేళ పోరాటమే తప్పనిసరై తే, పౌరదుస్తుల్లో 

బయటికి వెళ్ళి, బయటివారి సహాయం అర్జించవచ్చానీ 

మరికొందరు అన్నారు. చివరకు అంతా అక్కడే వుండి 

పోడానికి నిశ్చయించారు. 

హిందూ ముసిం తగాదా వుందని చెపి), మరాఠా 

సెనికుల్ని అక్కడికి తీసుకువచ్చారు. అసలు విషయం 
తెలిశాక వారు తమ సోదరులపై కాల్పులు సాగించ 

బోమని చెప్పారు. దీనితో వీరు సంతృ పి పడి 

పోయారు. 

గోండ్వానా నొకలో హింసాయుత (పతిఘటనా, 
అహింసాయుత (పతిఘటనా అని వాదోపవాదాలు జరి 
గాయి. చివరకు (బిటిష్వాళ్ళు దాడి జరిపితే మాత్రం 
సాయుధ ప్రతిఘటన సాగించాలని నిర్హయించుకొన్నారు. 

అలా ఆయుధాలు చేపళ్తైముందు శతువును బయటకి 

పోవ లసిందిగా “హెచ్చరిస్తారు. ఇది అహింసావాదు 

లను దృష్టిలో పెట్టుకొని ) చేసిన చర్య. 

ఉన్న ఆయుధాలు, మందుగుండు సామ(గి లెక్కలు 

తయారుచేశారు. ఆఫీసర్లు నాకల్ని వదలిపెట్టి వెళ్ళి 
పోయారు. అక్కడ ఆయుధాలుగానీ. మందుగుండు 

సామ(గికాని ఎక్కువగా లేదు. తర్చీదుకోసం వుంచిన 

కొది ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి మాత్రమె 
వుంది. 

యుద్దానికి ఎవరెక్కడ నిలబడాలో అంతా సంసిద్ధం 

చేశా రు. “రాశిణ్ళ నౌకల రాకపోకలు తెలుసుకొనేం 

దుకు కాపలా వుంచారు. 

ఈ లోగా రాయబారాలు విఫలమయ్యాయి. సై సె నిక 

గార్జులను తొలగించడానికి అధికార్లు అంగీకరించలేదు. 

లొంగి పోతామని హోమీ ఇస్తే, సైనిక గాడ్డలను తొల 

గించుతామని, “సైనికాధికారులు గాడ్ గ్రే క్ట 'రాంప్రేలు 

జవావీ న్నారు. “ఒక్క. ఆహార “విషయంలో. తప్ప 

మిగరా కోర్కె గ్రాల్ని ఆమోదించబోనటం లేదని వార, 
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న్నారు. అధికారులు బుద్ది పూర్వకంగా వ్యాపింపచే సే 
నీలి వార్తల్ని నమ్మవదంటూ, రాయబార వర్గ సభ్యులు థె 
తమ అనుచరులకు ఆదేశాలు పంపారు. 

నావికా సైనికులు తమతమ నౌకల దగ్గరకు వెళ్ళి 
తుది పోరాటానికి సన్నద్ధమౌతున్నారు. “తల్వార్ "లోని 
స్రోనికులకు అప్పుడే. సమె శ్రి భారత దేశమంత'టికీ 
వ్యాపించిందనీ, మారుమూల రెవుల్లోని నౌకల్లో కూడా 
సమ్మె చేస్తున్నారన్న వార్త తెలిసింది. 

ఈ వాతావరణంలో నావికా "సైనికులు సమావేశ మయ్యారు. ఆహార పరిస్టితి విషమ్ంచుతోంది. ఆయు 
ధాలు ఎన్ని వున్నాయనే విషయం వాళ్ళ పట్టించు 
కోలేదు. జాతీయ నాయకులు వచ్చి ఏదో విధంగా 
పరిష్కరిస్రారనీ, ఆయుధాలు పట్టుకోవాలి సన అవసరం 
లేదనీ వారు భావించారు. 

రాతి పదిగంటలయేే సరికి కాజిల్ బారక్సులో 
సుమారు క లేక 6 వేలమంది దాకా నావికా "సె నికులు 
గుమిగూడారు, వారంతా చర్చినుండగా, ఒక ఆఫీసర్ వచ్చి, ఆహార విషయంలో నావికా సెనికులు కోరి 
నట్లు జామ్, వెన్న, కోడిగుడ్లు, తాజాపళు) ఇస్తామనీ 
ఇతర కోర్కెలకు పట్టుబట్లకుండా సమ్మె  విరమించ 
వలసిందిగా కోరాడు. కాని ఎవరూ సమాధాన మివ్వ 
లేదు. 

ఇంతలో ఒక లారీ నిండా ఆహోర  పదారాలు వచ్చాయి. కాని వాటిని ఎవరూ ముట్రలేదు. "* 
ఈ లోగా ఆర్. ఐ. యన్. డాక్ యార్వులోని వారు, మిలటరీ గార్హల్ని ఉపసంహరించక * పోతే, 

ఫ(బవరి 19 నుంచి నిరశన (వతం నాగిసామని పట్టు 
బట్టారు. ఆ రాత్రి డ్యూటీకి వెళ్ళ నిరాకరించారు. 
మర్నాడు సెనిక కవాతు. నావికా సైనికులు రాకపోతే 
బల[పయోగం చేయాలని అధికారు నిశ్చయించు కొన్నారు. కాని అందరూ కవాతుకు వెళ్ళి, "వాళ్ళని 
ఆశ్చర్య పరచారు అం తేకాదు బోట్లవద్దకు సరుగె త్రి, 
వాటిలో ఎక్కి ఉడాయించాలని చూళాడీ. కాని బోట్లు 
నడపాలం'పే, మెకానికల్ ఇంజనీరు సహాయం కావాలి. 
అతజణి కమాండింగ్ ఆఫీనరు హోనివ్యలేదు. బయటికి పోవోలన్న వాళ్ళ (వయత్నం ఫలించలేదు... 

ఊది క్తులెన నావికా సెనికులు యూనియన్ జాక్ షా కిందికి లాగి తేగలబెట్లారు. (బిటిష్ వ్యతిరేక నినాదాలు 
చేశారు. దీనితో అధికార్లు కంగుతిన్నారు. ఎలాగో 

వౌొరలత సాంతం [తో 

నావికౌ సెనికులు బోటను నడిపించ గలారు. సాయం డానికి కాజిల్ బారక్ స్టేకు చేరారు. 
అంతా ఆ రాతంతా తుది సమరానికి ఆయ త్ర 

మవుతున్నారు. 

ఇ్యబవరి 21 నొటి ఘటనలు 

ఫి(బవరి 2! న ఫోర్ వారక్కులో నావికా 'సెని కులు సమావేశమె వుండగా ఒకాయన హలఠాత్తగా వచ్చి “కాజిల్ దారక్సులో మన సోదరుల్ని కాల్చి 
చంపుతున్నారు. వాళ్ళకి సహాయంగా మనం వెళ్ళాలి” 
అంటూ అరిదాడు. వం చెయ్యాలన్నది సమస్య. 
అక్కడికి చేరటం ఎలా, చేరేలోగానే (టిటిష్ అధి 
కారులు కాల్చి చంపవచ్చు. సాయుధ (ప్రతిఘటన 
సాగించుతూ పోనాలం"పే ఎన్ని ఆయుధాలున్నాయో, 
ఏమో. ఇలా తర్గన భర్జనలు జరుగుతున్నాయి. పెద్ద 
వాళ్ళు వాస్తవ పరిస్థితుల్ని వివరిస్తున్నారు. యువ 
కులు బరితెగించి ముందుకు పోదాం అంటున్నారు. 
అవతలి కౌల్పులు చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి. 
కార్యాచరణకు కడిలారు నావికా నెనికులు. 

ఆరోజై ప(తికలో ఒక వార్త వచ్చింది. 
బొంబాయి విద్యార్థి సంఘం 22 న సానుభూతి సమ్మె 
జరపవలసిందిగా బొంబాయి పౌరులకు విజ పి చేసింది. ఇది చూచిన కొందరు నావికా నైనికులు 'పౌరదున్తుల్లో 
బయటకు వెళ్ళి ఇక్కడి పరిస్థితులను (ప్రజలకు వివ 
రించి, వారి సానుభూతిని హొందాలని నూచించారు, 
ఆ సూచనకు అంతా అంగీకరించారు. ఇద్దరు మాత్రం 
కౌజిల్ బారక్ఫులో విషయాలు తెలుసుకొ నేందుకు పౌర 
దుస్తుల్లో దియలు దేరారు. 

సమ్మె దార్హ పట్ల సానుభూతిగల కౌపలాదా ప్లు 
వాళ్ళు వెళ్ళటం చూసీ చూడనట్లు వూరుకొన్నారు. 
డాక్ యార్డుకి కూడా ఈ వార్త చేరింది. కౌజిల్ బారక్ 
వెపు అంతా చూస్తున్నారు. ఒక యువ సిగ్నలర్ ' 
సమీపంలోని ఇళ్ళ ప్రై కప్వులనుంచి “తమను' (విటిష్ 
సైనికులు అన్ని వైపులనుండి తుపాకులతో కాల్చు. 
తున్నారనీ, తాము జవాబుగా ఎదురు కాల్పులు 
నొగిస్తున్నామనీ వార్తను సిగ్నల్స్ ద్వారా. అంద చేశాడు. ఈ వార్రను డెక్ సిగ్నలింగ్. 'సేషన్కు చేర 
వే “గా అది అన్ని నౌకలకు, కార్యాలయాలకు ఈ 
వార్తను అందచేసింది. వెంటనే నావికా వైనికు 



నం/గోమ బోళీ [తీ 

వక్క-డివాళ్ళక్కడ తమ నౌకల్లోకి వెళ్ళిపోయారు, 
ఆయుధ గిడ్డంగిని బద్దలు కొట్టి దొరికినంత మట్టుకు 

తీసుకొన్నారు. ఒక గంటలో పోరాటానికి సిద్దమె, 

ఆయా సలాలో వుండిపోయారు. కౌజిల్ బారక్ 

వెపు పోతున్న (టిటిష్ సైనికుల ముఖొల్ల్ రోని ఆందో 

ళనా ఛాయల్ని చూస్తూ వున్నారు. 
అదే సమయంలో కాబిల్ బొరక్సు సమీపంలోని 

టౌన్ హోల్ వద్ద (బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని కేం(ద్రీకరించి 
వుంచారు. 

(పధాన ద్వారానికి దగ్గరలో వున్న మరో కాపలా 

సెనికుల్ని సమీపించి కొందరు “మనం మనం సోద 

రులం, భారతీయులం. మనలో మనం పోటాడుకో 

రాదు. మాకోసమే కాక మీకోసం కూడా మేం సోటాడు 
తున్నాం” అంటూ నచ్చచెప్పడానికి (ప్రయత్నించారు. 
జి పెన కాల్చం, వుత తూటాలే వీటిలో 

వున్నాయ. పై అధికార్ల ఆజ్ఞల మేరకే ఇకుడ 

వున్నాం” అని వారు జహాబు చెప్పారు. 

తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు గాని, తుపాకి 
కాల్పులు (_పారంభమయ్యాయి. నావికా సెనికులు 

హాణావిడిగా గార్డు రూముకు పరుగెత్తి ఆయుధాలు 

తీసుకొన్నారు. అందరూ యుద్ధభూమిలో లాగ 

“పొజిషన్”లో పడుకొన్నారు. మరాఠా కాపలా సెని 

కులే పై అధికొరం చెలాయిస్తున్న తెల్ల ననికా ధికారులు 

కంగుతిన్నారు తమ సిపాయిలను వెనకి క్క పంపించారు. 

కాస్త స వ్యవధి దొరకడంతో నావికొ సైనికులు తమ 

తను ఆయుధాలను, వాటిని బాగా ఉపయోగించగల 

సైనికులకు పంచారు. సుళిక్షిత నైనికుల్లాగా తమ 

నాయకుల ఆజ్ఞలను అమలులో పెట్టారు. 

జైలు తలుపులు బద్ద లకొట్టి ఖైదీలను విడుదల 

చేశారు. అదిచూచి తెల్ల “అధికౌరులు కాల్పులు సాగిం 

చారు. నావికా సెనికులు తిరుగు కాల్పులు సాగించి 

పోరాటానికి తమ సంసిద్ధతను తెలియపర్చారు. 
మరో ఆయుధ గిడ్డంగిని బద్ధలుకొట్టారు. మరి 

కొన్ని ఆయుధాలు దొరికాయి. ఈ సారి మీడియం 

మెషిన్ గన్ను కూడా దొరికొయి. ఆయుధాలను పంచి 

పెట్టారు. “కాజల్ బార రక్సు చుట్టూ రక్షణ స్టానా లేర్స 
రచుకొని సంసిద్ధంగా వున్నారు." 

అటువైపు" (టిటిష్ వ్రైన్యం కూడా చిన్న చిన్న 

ముఠాలను నాలుగైదు చోట్లకు పంపి దెబ్బతీయాలని 
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చూసీందీ. మరాఠా కౌవలా సైనికులు తమకు తోడ్పడ 

రని నమ్మకం ఏర్పడగానే వారిని పంపించివేసి 
అచ్చంగా (బిటిష్ సె నికులను తీసుకువచ్చారు. నిజానికి 

మరాఠా పెనికులు తమ సోదర నైనికుల పె పె కాల్పులు 

సాగించేందుకు నిరాకరించారు. 

పోరాటం (ప్రారంభమైంది. రిజరు్యబోంక్ 

బాల్క-నీ నుంచి వు త్రర్వులిస్తున్న ఒక నావికాధికారిని 

ఒక్క గుండుతో లామ్మనిపేంచారు. గేబువద్ద నున్న 
మరొకడు కూడా అలాగే గుండు దెబ్బకు మరణించాడు. 

ఇంటిపై భాగానికి వెళ్ళేందుకుగాను ఒకచెమైక్కు తున్న 
మరో 3 సెనికుడు కూడా హత మయ్యాడు 

గాడ్ ఫే, దాడిని పూర్తిగా ముమ్మరం చేయాలను 

కొన్నాడు. భారతీయ సై నికులందర్నీ తొలగించి వారి 

స్థానంలో _ిటిష్ వాళ్ళను పెట్టాడు. 17 లారీలు, 

పౌయుధశకటాలుో మెషిన్గన్లూ” రఫిళ్ళూ తదితర 

ఆయుధాలతో రంగంలోకి దిగాయి, ఇరుసక్షాలా 

కాల్పులు (పారంభమయాయి. నావికా సైనికులకు తమ 

వద్ద ఎక్కువ ఆయుధాలు లేవని తెలుసు. ఐనా, తమకు 

ఉ త్తర్వులిచ్చే అధికౌర్లు గాని, (ప్రవీణులుగాని ఎవరూ 
లేకుండానే వీరోచితంగా పోరాడటానికి, ఆత్యాహాతికి 

సంసిద్ధమయారు. 

బ్రిటిష్ సెనికుల కేంద్రీకరణను ఒక మూలనుంచి, 

తొంగి చూస్తున్న కృష్ణన్ అనే నైనికుడు ఈ పోరా 

టంలో మొట్ట మొదట్ బలి అయ్యాడు. స్వాతం (త్య 

రక్షణకోసం, స్వరక్షణకోసం సాయుధ ప్రతిఘటన 

సాగించిన మొట్ట మొదటి ఈ అమరవీరుడు 

యాదృచ్చికంగా దాక్షిణా క్యు (గడవటం మనకు గర్వ 

కారణమే. 

ఇరుపక్షాలా పోరాటం కొనసాగింది. నష్టాలు ఇరు 

పక్షాలకూ సంభవిస్తున్నాయి. నావికౌ సెనికులకు ఇరుగు 

సౌరుగున ఫౌరులు సహాయం చేయ (సయత్నిం 

చారు. కార్మికవర్గ యువకులు సహా మ పడటానికి 

తమ (ప్రాణాలకు ముప్పు అని తెలిసి కూడా సిద్ద 

మయారు. ఒక యువకుడు ఆ విధంగానే ప్రాణాలు 

కోలోోయాడు. 

(బిటిష్ సైనికులు టౌన్ హోల్ నుంచి రెండవ దాడి 

(పారంభించారు. తేలిగ్గా మోసుకు వెళ్ళగలిగే మెషిన్ 
గన్లను ఉపయోగించారు. కానీ నావికా సైనికుల్లో 

క్ర నేక యుద్దముల నారియు తేరిన” ధీరులున్నారు 



ఉలథో 

వారు ఎదురు కాల్పులు సాగించగా ఆ మెషినొగన్ను 
ఉపయోగిస్తున్న ఇద్దరు సైనికులు గాయపడి ఆస్పత్రి 
పాలయ్యారు. 'మెషిన్గన్ పీక నొక్కి వేసినబ్లయింది. 
దియటనుంది ఆయుధాలతో నేకాక లోపలికి తమ గూఢ చారుల్ని పంపి (ప్రతిఘటనను అంతం చేయాలని అధి 
కారులు (ప్రయత్నించారు. అలాంటి వారిద్దర్నె పట్టుకొని, 
అధికారులు నై ఏికులకు స్వల్ప నేరాలకి విధించే శిక్ష 
లాంటి శిక్ష 3ే విధించారు. డిటెన్షన్ బారక్ స దాకా 
సరుగె త్రించారు. కాపలాదార్హ తో వాళ్ళను ఆస్న|తికి 
పంపారు, 

పదిగంటల (ప్రాంతంలో సమ్మె కమిటీ అధ్యక్షుడు 
ఖాన్ వచ్చాడు. కుమాడ్ అనే వాక నెక్కి మైక్ లో 
(టిటిమ అధికార్ల ను నౌకలు వడలి వెళ్ళి పోవలసి౨దిగా 
విజ ప్రి చేశాడు. భారతీయ అధికార్ల నుద్దేశించి 
మాట్లాడుతూ “జీవన్మరణ సం_గామం" లో చేర్రవల 
సిందిగా కోరాడు లేదా (బిటిషు వాళ్ళలాగానే, వారు 
కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిందిగా కోరాడు. నౌకలన్నీ కదల 
డౌనికి సిద్దంగా ఇంజన్ల ను సిద్దం చేయాల్సిందిగా కొ రాడు. పదిన్నరకల్లా నౌకలు సీద్దమయాయి. గొట్టా 
లోంచి పోగవసోంది. నొకలసెన ఫిరంగులను 
అమర్చి సిద్ధం చేశారు. సముద్రంలోొచి (బిటిషువాళ్ళ 
పివై నా నౌకలు పంపితే వాటిని ఎదుర్కోటానికి అన్ని 
వైపులా నమ్మెదార్లు తమ నోకల్ని సంసిద్ధం చేను కొన్నారు. ఇక ఆహారం, నీరు మాతే సమస్య. 
వాటిని కూడా బయట (పజలు తండోప తండాలుగా 
వచ్చి, ఇచ్చి పోతున్నారు. వాటిని తీసుకోగల్గడమే 
సమస్య, అక్కడ కాపలా వుండే మరారా సైనికులు 
జోక్యం చేసుకోలేమ. అందుకని మొదట కొన్నాళ్ళు 
ఆవోర సమస్య అంతగా ఇబ్బంది కల్పించలేదు. 

సాయం (తం ఒకటిన్నర గంటల (ప్రాంతంలో 
టిటిమవాళ్ల దాడి పారంభించారు; కిందనుంచే కాక, 
ఇండ్ల పెకపులకెక్సి. కూడా కాల టం | పారంభిం 
చారు కళలో నామ్ సెనికులు, జ అదన నౌకలు గుండ్లవర్ష౦ కురిపించి శ(తువుదాడిని నిలవ 
రించగల్లారు. 

కాల్పుల విరమణ 
ఆర్. ఐ. యన్. కమాండింగ్ పాగ్ ఆఫీసర్ 2-80 గంటలకు నావికా సెనికలకు హెచ్చరికను 

షు ఇ 

ఖొరొలత్ న్నారతొం (త్ర 

(ప్రసారం చేశాడు. బేషరతుగా వారిని లొంగి పొమ్మ 
న్నాడు. (ప్రభుత్వం వద్ద అధిక ,నిన్యాలున్నాయని, 
నౌకలు నాశనమెనా సరే వారిని పూ రిగా ఉపయోగిస్తా మని బెదిరించాడు. - 

మరి కొంత సేపటికి సమ్మె కమిటీనుంచి కూడా 
“కొల్చుల విరమణ” చేయాల్సిందిగా ఆదేశం 
వచ్చింది. సమ్మె కమిటీ అధ్యక్షుడు కూడా తాము 
చర్చలు జరుపుతున్నామని, అందాకౌ శాంతియుతంగా 
వుండాలని కోరుతూ సందేశం పంపాడు. 

ఈ లోగా, ఆర్. ఐ. యన్ కమాండింగ్ ఫాగ్ 
ఆఫీసర్ స్వయంగా వసున్నాడని వార వచ్చింది. 
నావికా సైనికులు తాము తమ (పతినిధుల్ని ముగ్గుర్ని 
పంపుతామనీ, వారి చేతులో తెల జెండా లుంటాయనీ, 

(ag) ap) 
అలాగే అధికారులు కూడా తెల జెండాలతో రావాలనీ 

(ag) కోరారు, 

5.80 గంటలకు ముగ్గురు నావికా సైనికులు కౌబిల్ 
బారక్ నుంచి తెల్ల జెండాలు పుచ్చుకొని బయలు 
దేరారు. కాని ఫాగ్ ఆఫీసర్ ఎక్కడా పతాతేదు. చివ 
రికి ఒక ముప్పావు గంటయిన తర్వాత సమ్మె కమిటీ 
సభ్యులు కొందరు, చేతుల్లో తెల్ల జెండాలు పుచ్చుకొని 
వున్న కొందరు అధికార్హను వెంట బెట్టుకు వచ్చారు. 

జొతీయ నాయకుల మధ్య రాయబారాలు జరుగు 
తున్నాయని, నాఎకా సెనికులు శాంతంగా వృండాలనీ 
వారు కోరారు. ఇషం లేకపోయినా వారందుకు అంగీక 
రించారు. ఐతే కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించారేకాని 
లొంగి పోడానికి ఇష్ట పడలేదు. అన్ని నౌకల పెన 
వారికి సంబంధించిన సంసల పెన కాల్పుల విరమణ జెండాలను ఎగురవేశారు. 

బొంబాయి ఫాగ్ అఫీసర్కు పరాభవం 
ఈలోగా బొందాయి నౌకల ఫాగ్ ఆఫీసర్, డెక్ 

సిగ్నల్ సేషన్ను సర్యవేక్షించడానికి జయలు దేరాడు. నావికా సైనికులు పెట్లిన కాపలాదార శెపెన్, గేటు 
వద్ద అతన్నే, అతనితో పాటు వున్న ఇతర అధి కౌర్తనూ నిలిపివేశాడు. తవు నెత్తిన వున్న టోపీలు 
తొలగించి నడవాలవి చెప్పాడు. ఇది తనకు తమ 
వారిచ్చిన ఆదేశం అని చెప్పాడు. చేసేది లేక వారం 
దరు అంగీకరించారు. వారికి రక్షణగా ఆర్షరు సాయుధ 
నావికా సనికుల్ని ఇచ్చి పంపాడు కెఫైన్, | 



నం(గొమ చర్విత 

భాగ్ ఆఫీసర్ను చూడగానే నావికా 'సెనికులు 
“వెనక్కి. వెళ్ళిపో ఫ్రాగ్ ఆఫీసర్” “మా కోర్కెల్ని 
తీర్చండి” అంటూ సీనాదాలిచ్చారు. 

ఎంత చక్కటి అతిధ్యం అధికార్ల కు; వారంతా 

వచ్చిన దారే పట్టారు! | 

ఈలోగా నావికా సైనికులకు అనేక వా రలందుతూ 

వచ్చాయి. కరాచీలో వాందూస్థాన్ నౌకలో సాయుధ 
(ప్రతి ఘటన జరిగింది. బిటిష్ 'పధాని అట్లీ, 'బిటిష్ 
నౌకల్ని బొంబాయి పంపుతున్నట్లు పార్ల మెంట్లో 

(ప్రకటించాడు. ఈ బెదిరింపు వార్త కూడా "రేడియోలో 
నావికా సైనికులు విన్నారు. బొంబాయి, కరాచీ, పూనా 

లకు నౌకల్ని, సైనికుల్ని ఇతోధికంగా పంపుతున్నట్లు 
(ప్రధాన కార్యాలయం చేసిన [ప్రకటన కూడా విన్నారు. 

ఈ బెదిరింపులు దృష్టిలో పెటుకొని కేంద్రసమె 

కమిటీ వివిధ రాజకీయ “పార్టీలకు, పజలకూ ఓక 

విజ్ఞప్తి చేసింది. అందులో తాము నౌకా సైన్యంతో 

ఇన్నేళ్ళుగా పడ్డ బాధలు వివరించారు. చెప్పనలవఏకాని 
కష్టాలు, తక్కువ జీతం, పనికి మాలిన ఆహారం, 

అమానుష మైన జాతి వివక్ష, యుద్ధానంతరం వారివారి 

ఇళ్ళకు పంపి పుసరావానం ఏర్పాటు చేయడంతో 

జాప్యం మొద మైన వన్నీ పేరి ర్కొాన్నారు. ఈ పరిస్థి 
తులు బాగుచేయడానికి 5 రోజులుగా సమె చేస్తుంశే 
సైన్యం కాల్పులు సాగించింద నీ, గత్యంతరం లేక 

సాయుధ (ప్రతి ఘటన చేశామనీ చెప్పింది. చివరిగా 
కాం(గెస్, లీగ్ కమ్యూనిస్టు పార్తీ నాయకులకు (క్రింది 

విధంగా విబ్ల ప్రి చేసింది. 

“నొంబాయిలో రక పాతం నిరోధించడానికి మీరు 

చేయగల్లిన దంతా చేయండి! 
ఉనాక్రా అధికార్లు కాల్పులు సొగించకుండా, బారా 

పులు చేయకుండా “చూడండి. మీతో రాయబెదింరి 

సాగిం చేలా వారిపై వొత్తిడి చేయండి; 

“శాంతియుత హరాళులు, సమ్మెల ద్వారా మాకు 
అండగా (పజల్ని సమికరించండి! 

“సోదరీ సోదరులారా! మా విజ్ఞ ప్రిని మన్నించ . 
వలసిందిగా కోరుతున్నాం. మీ “జవాబు 3 వేచి 
వుంటాం" 

ఫి(బవరి 21నతొమ్మిదిగంటల ప్రాంతంలో బి.వో. 

ఆర్, సైనికులు (బిటిష్ అదర్ రాంక్సు) పఠానులు 
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తల్వార్ నొక వద్ద కౌజిల్ బారక్సు సమె్మైదార్ల పై పె దాడి 

చేశారు. డాక్ యౌర్త్తో సమ్మె దార్లకు సంబంధాలు 

తెగిపోయాయి. సాయంత్రం దాకౌ “కొల్పులు సాగు 

తూనే వున్నాయి. 22 న సమ్మె కమిటీ నిర్హయాను 

సారం సమ్మె దార్లు శాంతంగానే వున్నారు. డౌక్ 

యార్డ్సులో కూడా అదే పరిస్టితి. కాల్పుల విరమణను 

వీరంతా పాటించారు (ప్రజలు సఆహోర పదార్థాలను నౌకల 

నుంచి వచ్చిన పడవలకు అందజేస్తూ నే వున్నారు. ఈ 
సమావారాన్నంతా అన్ని నొకలకూ అందజేశారు. 
నుర్నాడు ఏమౌతుందో అని అందరూ ఎదురు చూస్తు 

కరాచిలో 
ఫిబ్రవరి 18 కి బొంబాయి నావికా సైనికుల సమ్మె 

వార కరాచీకి చేరింది. అక్కడ రాయల్ ఇండియన్ 
నే కి చెందిన, హిందూస్థాన్, తిరువాంకూర్ అనే 

నౌకలు వున్నాయి. ఇవి క్రౌక్ర తీరంలో బహదూర్, 

హిమాలయా, చమక్ అనే నౌకలు మనోరా దీవిలో 

వున్నాయి. బహదూర్లో నావికా వెనికులకు. శిక్షణ 

ఇస్తారు. చమక్లోని నావికా సెనికులు “తల్వార్” 

నావికా సైనికులకు సానుభూతిగా నౌక లోపల సమ్మె 

చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. హిందూస్థాన్ నావికా 

సైనికులు కొన్ని కోర్కెలను తయారుచేనీ, సమ్మె 

చేయాలని నిశ్చయించారు. వారి కో ర్కెల్లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ 

నెంట్గా వున్న ఒక అధికారిని తొలగించటం కూడా 

వుంది. 

తిరువాన్యూ-ర్ నౌకలో కూడా. శాంతియుతంగా 
సమ్మె జరపాలని నిశ్చయించారు. ఫి(బవరి 20 న 

హిందూస్థాన్ నొక లోనివారు, తమ ఇబ్బందులను తొల 

గించాలని కోరుతూ (పదర్శనలు చేసి సమ్మెచేశారు. 
సమ్మె విరమి సెతస్ప వారి కోర్కె. లను వేటినీ 

అంగికరించేది లేవని శె పెన్ బెదిరించాడు. ఈలోగా 
తిరువాన్ కూర్ నౌకలో సమ్మె చేస్తున్న వార్త కూడా 
తీరంలో వున్న నౌకలకు వ్యాపించింది. 

బహదూర్ నౌకలో రొజ్టైలకిచ్చే గోధుమపిండి 
బాగా లేదని సమ్మె చేశారు. కంతలో ఇతర నౌకలలో 
కూడా సమ్మె జరిగిన విషయం తెలిసి పెరేడ్ 
(గ్రౌండ్లో నినాదాలిస్తూ _పదర్శన చేశారు. 

చమక్, హిమాలయ నౌకలలో ఆ రోజు రాత్రి 

రహస్య సమావేశం జరిగింది. మర్నాడునుంచి సమ్మె 



భలొలొ 

చేయాలని నిశ్చయించారు. అలాగే 21న సమెలో 

చేరారు. 

కరాచీలోని నాకా సెనికులు 21న పెరేడ్ గొండ్కు 
వెళ్ళి రాయల్ నేవీసతాకను (72116 Ensign) చింపి 
చేశారు.త “తర్వాత గార్హ్చురూముకు వెళ్ళి. అ ఏకారినిపక్క-కు 
నెట్టిఅందులొ నిఖె డీలను విడుదలచేశారు. రెగ్యులేటింగ్ 

ఆఫీసుకు వెళ్ళి నావికా సైనికుల శిక్షల గురించి. వివ 
రించే పత్రాలను, ఫెళ్ళను చింపివేశారు. చమక్ నౌక 
వైపు వెళ్ళుతూ తోవలో ఒక స్కూల్ వద్ద వున్న 

(బిటిష్ పతాకను లాగి పారేళారు. నొకపెవున్న 

రాయల్ నేవీ పతాకను దింపి వేశారు. ఒక అధికారి మరో 
జెండాను ఎగుర వేయడానికి (వపయత్నించగా కమాం 
డింగ్ ఆఫీసర్ ఆత లజ్ఞవారించాడు. తర్వాత వారు 

ఖై దీలను విడిపించి, హొమాలయలోని నావికా సైనికు 

లతోపాటు తిరిగి చమక్ నౌక వ వద్దకి వచ్చారు. రెండు 
ముఠాలుగా విడివడి నావికా సైనికులు మనోరా దీవి 
నుంచి కరాచీకి బయలుదేరారు. 410 మంది హీమా 
లయ నె వద్దకు 200 మంది బహ దూర్ నెక 

వద్దకు వెళ్ళారు. బహద్దూరొలోని నావికా 

"సెనికులకు మోటార్ బోట్లు" దొరకలేదు. అందుకని 
మామూలుబోట్లలో వెళ్ళడానికి సంసిద్దమవుతున్నారు. 
హిమాలయలోని నావికా సెనికులు ఒక సడవలో 

బయలుదేరి వెళ్ళారు. 

తమ సోదరుల పె దాడి చేయ 

రాకరించిన బలూచీ _సెనికులు 

గూరాలు 

ఈలోగా పరిస్థితులు విషమించాయి. దిలూచిస్టాన్ 
రెజిమెంట్ కుచెందీన 60 మందిని తీసుకువచ్చి'హిందూ 
సాన్” సెకలో (పవేశించవలసిందిగా కోరారు. కాని 
సమె వార్తఏన్న బలూచీ నెనికులు నావికా నినికు 
లను అణచివేసే నందుకు నిరాకరించారు. ఈ వార్తవిన్న 
జనరల్, ఇండియన్ పారాచూట్ బిగేడ్ 777కు 
చెందిన గూర్జా సైనికులు 60 మందిని (రెండు నై పాటూ 
నను రపిఎ(చోవలసిండి గా ఆజ్ఞాపంచాడు. “వారు అత్రి 
నమ్మకమైన నెనికులు., మంచి యోధులు అని ఆ 
జనరల్ వారికి "కితాబ్ ఇచ్చాడు. కౌని అతని అంచనా 
తప్పింది. గూర్భాలు కాడా తమ. సోదర సైనికులపై 

ఖోలల న్నాతం(త్ శ 

దాడిచేయ నిరాకరించారు. ఇక లాభంలేదని రెండు 
ప్లాటూన్ల (60 మంది) | బిటిష్ నెనికుల్ని రప్పించారు. 

మనోరా దీనినుంచి వచ్చిన నావికా'సెనికులు ఒడ్డుకు 
సమీపించగానే అక్కడ ఏదో కుంభకో జరగ 
టోతోందని (గహించి హిందూస్థాన్ నె నౌక వెస్పప తిరిగి 
వెళ్ళిపోయారు. హిందూస్తాన్" నౌర ‘600 మంది 
దాకౌ నావికా సెకులున్నారు. వారు “హక్షర్ని మినహా 

మిగతా అధికారేలందర్నీ నౌకను విడచి పెటవలసింగా 
కోరారు.. కెపైన్ వెశిపోతూ పోతూ రివా ల్వర్తో 
కాల్చాడు. 

ఇది (బీటిష్ సైనికులకు సంకేతం. (బిటిష్ నిని 

కులు నౌక ఎక్కడానికి (ప్రయత్నించారు. “మీ ప్రాణాలు 
దక్కించుకోవాలంే పకి రాకండి” అని ఒక నోటిను 
తగిలించారు. కొంచెం వెనకాడిన (టిటిష్ సైనికులు 
తేలికపాటి మెషిన్ గన్లను ఉపయోగించారు. “హిందూ 

స్టాన్ నౌకలోనివారు తిరిగి కౌల్చులు సాగించి వాళ్ళను 
త రిమివేళారు. 

కొంత సేపు అంతా (ప్రశాంతంగా వుంది. కాని ఈ 
లోగా (బ్రిటిష్ సైనికులు ఒక భవనం పైన ఇసుక 
దిసాల చాటున రక్షణ తీసుకొని కాల్పులు సాగించారు 
హిందూస్థాన్ నౌకలోని వారిద్దరు చని పోయారు, 
అందులో ఒకడు ఏండ్ల వాడు మా తమే. 

హిందూస్తాన్ నెక “ఫిరంగులత్రో జవాబిచ్చింది. 
నాల్తుసార్లు ఫిరంగిని పేల్చింది. తెల్లపై నికులు ఆరోజు 
ఇక "పత్రాలేరు. ఇదంతా గమనిస్తున్న వ్ర కార్మికులు 

హార ర ధ్వానాలు చేస్తున్నారు. 

'బహుదూరొనుంచి వచ్చిన నావికా సెనికుల్ని కరా 
చీలో బుల్రన్ మార్కెట్ వద్ద సైనికులు ఆపి వేశారు. 
వారివద్ద ఆయుధాలు లేవు. తందువే మనోరా దీవికి 
తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. హిందూస్థాన్ నౌక వద్ధకువెళ్ళిన 
ఇతర నావికా చైనికులు కూడా “తిరిగి వచ్చారు (బిటిష్ 
సెనికులను ఉపసం హరించాలని తీర్మానించారు. 

ఆ రాత్రంతా హిందూస్తాన్ నొకలోనివారు నిద 
పోలేదు, కాజిలొబా రెక్సొవద్ద తీ(వంగా పోరాటం సాగు 
తోందనీ వారిపై దాడిచే స్తే (పతిఘటించాల్సిందనీ 
నర్చుద నౌకనుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. 

ఆరాత్రి బిటిష్ మనికౌధికారులు దాడికి తుది 
రూపు దిద్దారు. వివిధ సెనిక దళొలనుంచి ఎచైనికుల్ని 
రప్పించారు. కీలక (ప్రాంశాల్లో ఫిరంగులు నెల 
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కొల్పారు. మోటార్లు కూడా తెచ్చారు. వార్స్ ఆంత 

టిసీ (చిటిమ షు సైనికులు చుట్టుముట్టారు. ఎంబార్కౌైషన్ 

హెడ్ క్వారర్సులో నాఏకౌ సెనికులందర్నీ తొల 

గించారు హిమాలయ నౌకకు చెందిన ఆయుధగారాన్ని 
ఖాళీ చేశారు. తీసుకురావడానికి సాధ్యంకాని పెద్ద 
ఫిరంగుల్ని మినహాయించి తక్కినవాటి నన్నిటినీ 

తొ లగంచారు. 

ఫిబ్రవరి 22న (బిటిమ సెనికులు సకల సన్నా 

హాలు చేసుకొని హిందూస్తాన్ ౌకను అన్ని వెపుల 

నుంచీ ముట్టడించి వేరుచేళారు. బేషరతువుగా లొంగ 

వలసిందిగాను, లేకపోతే పూర్తిగా దాడి ఫలి కాలను 

అను భవింభాలనీ అంతిమ హెచ్చరిక చేశారు. 

హిందూస్తాన్ నెకొ సెనికులు దీనికి తిరస్క. 

రించారు. తమసె దాడి జరక్కపోతే, తాము 
దాడ చేయబోమని. శాంతంగా ఉంటామనీ కబురు 

చేశారు. 

ఉదయం 10 గంటలకు [బిటిష్ సెనికులు హఠా 

త్తుగా కాల్పులు (ప్రారంభించారు. భార్ మెషిన్ గన్ 

లతోను, మోర్డార్లతోను, గుండ్లవర్షం కురిపి 

న్నారు ట్రటిష్ సె నికులు, ఈలోగా 'సమ్యుద్రపు పోటు 

నీరు తగ్గుముఖం పట్టడంలో హిందూస్తాన్ నొక నీటి 

మట్టం "కిందికి తగ్గి పోసాగింది. కాల్పుల మధ్య 

హిందుస్తాన్ నావికా సె నికులు తమ ఫిరంగుల వద్దకు 

వెళ్ళలేకపోయారు. కొందరు సాహసించి వెళ్ళినా 

వాటిని ఎత్తుకు తిప్పలేకపోయారు, ఐనా తిరుగు 

కాల్పులు సాగించారు. 25 నిమిషాలు అసమాన 

యుద్దం సాగింది. ఆర్లురు చనిపోయారు. 80 మంది 

గాయపడ్డారు. ఇంకా పోరాటం సాగించటం ఆత్మ 

హత్యతో సమానమే. అందుచే లొంగిపోడానిక్ నిశ్చ 

యించారు. 

తెల్ల జెండాను పుచ్చుకొని లొంగుబాటును తెల్పు 

డానికి 'వెళ్ళిన ఒక కురవాలి సైనిక నీతి నియమాలను 

కూడా కాలరాచి చంపివేశారు. “ఆ కుర్రవాణ్జి అధి 

కారి ఎందుకు చంపాడు ? సిగుచే కైన విషయం” 

అనుకొంటూ, నావికా. సెనికుల ధైర్యాన్ని మెచ్చు 

కుంటూ (టిటిష్ సైనికులు వెనుతిరిగారు. తర్వాత 

(టిటిష్ సెనికులు 'హేందూస్తాన్ నౌకను ఆక్రమించి 

నావికొ సైనికుల్ని మాలిక్ "శిబిరంలో వుంచారు. 
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ఆ రోజు సాయంత్రం (టిటిష్ పార్మాటూప్ సెని 
కులు మనోరాదీవిని ఆ|కమించి దిగ్బంధం చేశారు. 

18 రోజులు నావికొ సె నికుల్ని దాదాపు నిర్బంధంలో 

వంచారు. ఆ విధంగా కరాచీలో నౌకొ సమ్మె అంత 

మైంది. 

దేశ చేశాలో 
బొంబాయి కరాచీలలోనే కాక," దాదాపు భారత దేశం 

లోని అన్ని (పభుత్వ నౌకా కేంద్రాలకు సమ్మె 
వ్యాపించింది. 

క అకతాలో - బొందాయిలో సమ్మె విరమణ 

తర్వాత కూడ కలకతాలో సమ్మె కొనసాగింది. వారం 

రోజులపాటు సమ్మె జరిగింది. ఫి(బవరి 19 న 

బొంబాయి సమ్మె వార్త తెలియగానే, ఒడ్గున ఉన్న 
ఆ హుగ్లీ” అనే నొకలో సమ్మె (ప్రారంభమైంది. 

సమె కమిటీ ఏర్పడింది. ఇది సముద్రంలో 

వున్న నౌకలకు వార్త పంపింది. ఆర్.ఐ. యన్ లోని 

మహిళా విభాగం కూడ సమ్మెలో చేరింది. 22న 

500 మంది నావికా సెనికులు సభ జరిపి ఆర్.ఐ ఎన్. 

కమాండింగ్ ఫాగ్ ఆఫీసర్ చేసిన బెదిరింపును ఈ 
సభలో ఖండించారు. 

“మూ పోరాటం కేవలం మా తిండికోసమేకాదు, 

స్వాతం[త్యం కోసం కూడా” అని ఒక నావికా సెని 

కుడు పత్రికా విలేకరులతో అన్నాడు. 26 తేదీన 

బొంబాయి, కరాచీలలో సమెదార్లు లొంగిపోయినట్లు 

వార్త వచ్చింది. ఐనా మర్నాడు సమా వేశమైన 

నావికా సెనికులు సమ్మె కొనసాగించాలనే నిశ్చ 

యించుకొన్నారు. అవసరమైతే భారత నొకలనేరి 

ధ్యంసం చేస్తానని ఫ్రాగ్ ఆఫీసర్ చేసిన బెదరింపును 

ఖండించుతూ జేసిన తీర్మానాన్ని గమనించాల్సి 

వుంటుంది. 

“ఈ నొకలు ఎవరివి ? అవి మా దేళానికి చెందిన 

పె తీర్చు ఇవ్వడానికి (ప్రస్తుత 

(వభుత్వానికి హక్కు లేదు. జాతీయ (పభుత్వం 

ఏర్పడినపుడు ఈ నావికా దళం బాధ్యత ఆ ప్రభుత్వా 

నికి వుంటుంది. మా దేశ రక్షణకోసం మేం ఉద్యో 
గాల్లో చేరి మా (ప్రాణాల్ని (ప్రభుత్వం చేతిలో పెట్టాం. 

ఇతర జాతులు ఏ. ప్రాతిపదికపై జీవిస్తున్నారో 

అదే (ప్రాతిసదికపై జీవించడం “మా హక్కు, ఆ 

హక్కు. సాధించేందుకు మా ప్రాణాల్ని త్యాగం 
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చేయడానికి కూడా మేం సిద్దంగా వున్నాం. అ ప్లే ఈ 
వ్యవహారంలో త లదూర్చవలదని మావిజ్ల ప్రి. అందుకు 
మా జాతీయ నాయకులున్నారు. భారత రాజకీయ 
రంగం నుంచి (పభుత్వం వె దొలగాలి.” 

బొంబొయిలో నావికా "సై నిక్రల సమ్మెకు 
వ. సానుభూతిగా హరా కొ జరిపి, (పభుత్వ  సెనికుల కౌలుఎల్లో తమ (పాణాలర్సించిన వారికి జోహారు లా 

అర్చించారు ఇదే తీర్మానంలో. 
24 న బెహలా శిబిరాన్ని చుట్టుముట్టారు (ప్రభుత్వ వైనికులు. ఆ మర్నాడు నావికా ఫై నికేల్ని దాదాప 

పూర్చిగా చుట్టుముట్టారు, ఒకరికొకరు సంబంధాలు 
తెగి పోయినందున, శతు బలం అధికం కౌవడంవలన 
నిరాయుధులవడం మూలాన చివరకు 26 తేదిన కల కతా నావికా నైనికులు లొంగి పోయారు. 

ఎ౨౯ాశివర్పణంలో _ సోనావతి, అహ్మదాబాద్, 
షిలాంగ్, ఫ్రో్టటిల్లా అ నే నొకలలో ఇక్కడ సమ్మె జరిగింది. మొదట బొంబాయిసమ్మె వా ర చేరగానే, సమె పోరాటంలో చేరాలని ఇక్కడి నావికా సెనికులు 
నిశ్చయించారు. మొదట రాయల్ నేవీ పతాకాన్ని 
తొలగించారు. కొన్ని మోటారుపోట ను వశం చేసుకొని ఒ డు కు చేరుకొన్నారు. 
కౌం(గెస్, లీగ్ జండాలు పుచ్చుకుని విప్లవ నినాదాలు చేసుకుంటూ (పేదర్శన చేశారు. చిట్టచివరకు | ప్రభుత్య సైనికులు వారిని అరెనుచేసి నిర్బంధంలో పెట్టగలి 
గారు. 

తొళిశ్లో _ ఆర్. ఐ. యన్ నొకలు చాలా 
వున్నాయి. మొదట వెందు ర్రి అనే నౌకకు 22వ తేదిన 
బొంబాయి సమ్మె వార్త చేరింది. నావికా సైనికులు వెంటనే నిరాహార [వతం పూనారు. అదే. రోజు 
బరోడా అనే నొక వచ్చింది. ఇది మందు వాతర్హను 
తొలగించే నొక. దాంకీ వార తెలియగానే అది కూడా సమ్మెలో చేరింది. 22 వ తేదీన సభచేసి, బౌంగాడ్లు 
లోని ఆర్. ఐ. యన్. కమాండీంగ్ ఫా ఆఫీసర్ 

లా చర్యను ఖండించారు. బొంబాయిలో నావికా సె నికులు లొంగిపోయిన వార్త తెలియగానే, వీరు కూడా సమ్మె మానివేశారు. oN 
_దొవ్నగర్; కూడా సమ్మె వార' చేరింది. అక్కడ జల్ఫురా నొకలోని "సెనికృలనే ఎక్కువ 

మంది రాజకీయ చెతన్యం గలవారు. వివిధ పార్టీల 

ఖొరొల్ న్నాతం(/త న 

పట్ట అభిమానం కలవారు. అందుచే వారంతా ఏకొభి. 
(ప్రాయానికి రావడానికి రెండు రోజులు చర్చలు జరి 
గాయి. చివరకు 21 వ తేదీన కమాండింగ్ ఆఫీసర్ 
వద్దకు వెళ్ళి తమ సానుభూతిని “తల్వార్” నౌకా 
నెనికులకు అందచేయవలసిందిగా కోరారు. కాని 
అకడు నిరాకరించాడు. ఆరోజు సాయం (తం బొంబాయి 
లోని నావికా సెనికాధికారి గాడ్ (ఫే బెదరింపునూ, వల్పురా నౌక పేరు చెప్పి, అది వినయ విచేవత 
లతో వుందని అతగాడు చెప్పడమూ, ఇక్కడ చిరె 
ఉంచింది. మర్నాడు సమె చేసి, రాయల్ నేవీపతాక్రను 
తొలగించి, కౌంగెస్, లీగ్ కమ్యూనిస్టు జెండాలను 
ఎగురవేశారు. దాంతో పోలీసులి ఇ కౌపలా సెనికుల్ని 
పెట్ట, నావికా నైనికుల్ని ఎటూ పోకుండా చేశారు 
అధికారులు. 28 వ తేదీన నావికా సెనికులు నిరశన (వతం. చేశారు. సర్దార్ సటేల్, ముస్లిం లీగ్ 
నాయకులు సమ్మె విరమింపవలసిందిగా విజ్ల ప్తి చేశా 
రన్న వార్త విని, రెచ్చిపోయి కౌం(గస్, లీగ్ జెండా 
లను తొలగించారు. ఎ(రజిండా అలాగే వుంచారు. 
తర్వాత మూడు గంటలకు బొంబాయి నావికా సెనికులు 

ర లొంగి పోయారన్న వారవిని, వీరు కూడా దీరి ౦గా 
యము 

a 

చర్చించి తర్వాత లొంగిపోయారు. 

ముఖ్యమైన నాయకుల్ని వీడుగురిని అధికార్లు 
అరెస్టు చేశారు. తమ నాయకులెవరో చెప్పవలసిందని 
నావికా ,సెనికుల్ని చి(తహీింసలు పెట్టారు. వొరం దర్నీ ఎండలో కురోబెటాకు. “తామంతా నాయకు 
లమే” అంటూ వాళ్ళు జవాబిచ్చారు. చివరికి ఒక 
ముగ్గురిని ఏరి కోర్డు మార్షల్కి పంపారు. 

థేల్ల్లో_ నేషనల్ హెడ్ క్వార్షర్స్కు చెందిన 
సంస్టలొ చిన్న నౌక “ఇండియా” వుంది. దానిలోని 
వారు బొంబాయి సమ్మెకు సంఘీభావాన్ని (పేదర్శిం 
చారు. 

బిదోకాలలో. ఏడెన్లో 48 వుంది నావికా సెని కులు నిరశన్యవతం చేశారు. అండమాన్ దీవృరిప్రో 
మందు పాతరలు తొలగించే దళంలో ఏడు నౌక 
లున్నాము. వాటన్నిటిలోను సమ్మె చేశారు. అవి 
రోహిల్ ఖండ్, డక్కన్, బెంగాల్, కరాటక్, బీహార్, (క్రిష్టా, బలూచిస్తాన్ అనే నౌకలు. “భారత 
ధేశంలోగాని, విదేశాల్తోగాసీ” మొతం 78 నౌకలు యీ సమ్మెలో పాల్గొన్నాయి. తీర 'హ్రేంతంలో 2 
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చోట్ల సమ్మె జరిగింది. మొత్తంమీద 20 వేలమంది 

నావికొ సైనికులు, భారతీయ అధికౌరులు యీ 

సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. 
వె మానికుల, సె నికుల తోడ్చాటు 
క్. ఐ.యన్. సమ్మెకు పూర్వమే రొయల్ 

ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (భారత వై మానిక 
దళం) సమ్మె చేసింది. కాని ఆ సమ్మెను చాక 
చకంగా అధికారులు వ్యవహరించి, అణచి వేశారు. 

అది కూడా దేశవ్యాపితంగా జరిగినా నావికా సమ్మె 

వలె అది అంతగా (ప్రజల దృష్టిలో పడలేదు. 

ఐతే నావికొ సెనికులకు అండగా వె మానికులు 

నిలిచారు. బొంబాయిలోని మెరైన్డై 95, అంధేరీ 
శిబిరాలలోని భారత వై మానికులు. మొట్టమొదట తమ 

సంఘీ భావాన్ని ప్రదర్శించారు. ఫిబవర్ 21న కౌొజిల్ 

బారక్సులో నావికా సైనికులు తమ ప్రాణాలొడ్డి 
పోరాడుతున్నపుడు వారికి అండగా నిలిచారు. 

రకపు మరకలున్న ఒక తెల్లటి జెండాతో 

బొంబాయి పీధుల్లో వారు ఊరేగారు. “విప్లవ నినౌదా 

లిచ్చారు. నావికా సైనికుల పట్ల సంఘీభావం (పద 

రించారు. అదే రోజున బొంబాయి సమీపంలోని, 

కుర్తా వద్ద రాయల్ ఇండియన్ ఆరీీ సరీ స్ కోర్ 

దళం సమ్మె చేసింది. అక్సర్ నౌక సమీపంలోని 
నావీ బారక్ వద్దకు వెళ్ళి తమకు సాధ్యమైన రీతిలో 
అన్ని విధాలా సహాయ పడతామని వాగ్దానం చేసింది. 

నావికా 'సెనికుల పట్ల తోడి సెనికులు (పదర్శిం 

చిన సంఘీభావ ఘటనలలో కలకతాలో జరిగిన ఒక 

సంఘటన అత్యంత శౌర్య సాహసాలు (పదర్శించిన 

ఘటన. 

బొంబాయిలో నావికా సమ్మె . లొంగిసోయాక 

కలక తాలో ఇండియన్ పయనీర్ కంపెనీకి చెందిన 

ఒక దళం (1886) సమ్మె చేసింది. ఇది బెహాలావద్ద 

మజెన్ హాట్ వద్ద - వుంది. అక్కడ పరిస్థితులు, 

ఆహారం బాగా వుండకపోవట'మేకాక, యుద్దం “ముగిసి 

ఏడాది గడిచినా వారిని ఇంకా ఇళ్ళకు పంపలేదు. 

గోధుమపిండి 

ఈ పరిస్తితుల్లో నావికా సైనికుల సమ్మె జరిగింది. 

వారికి సంఘీభావంగా ఇండియన్ పయనీర్ కంపెనీ 
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1886 వ దళం సమ్మె చేసింది. తర్వాత పయనీర్ 

కంపెనీ 1519 వ దళం కూడా సమ్మె చేసింది. 

ఫి[బవరి 24 న ఉదయం పెరేడ్ మామూలుగానే 
జరిగింది. కాని సాయం(తం పెరేడ్కు. ఎవ్వరూ 
రాకేదు. మా కోర్కెలు పరిష్కరించండి అనిఅడిగారు. 

“వెధవల్లారా 1 ఇది సెనిక తిరుగుబాటు అవుతుంది” 

అంటూ “కమాండిం గ్ ఆఫీ ఫీసర్ ౫౩ పైన్ (గిఫిత్ గర్జిం 

చాడు. చాలాసేపు నయాన భయాన చెపిస్రిచూశాడు. 

లాభంలేక పోయింది. “మీ నాయకుడెవరు?*” 

(పేశ్నించాడు కె పెన్. 

“నేనే” అంటూ 22 వళ్ళ నాయక్ బుధాన్ 

సాహెబ్ ముందుకు వచ్చాడు. ఇతడు నాన్ కమిషన్ 

ఆఫీసర్హలో చాలా సమర్డుడు. 
ES రెఫిచ్ళ, తుపాకి గున్న, కిట్ (సంచి) 

వగైరా అస్పచెప్పండి ” అని ఆజ్ఞాపించాడు. 

చం అప్పజెప్పం” అన్నారు సెనికులు. 

కోపంతో అిఫిత్స్, బుధాన్ ముఖంమీద కొట్టాడు. 

బుధాన్ వెంటనే తిరిగి అతని ముఖంమీద ఛళ్ళన 

కొట్టాడు. 

"తెల్ల అధికారిని ఒక నల్ల సిపాయి కొట్టడమా? 

అని 

ఖంగుతిన్నారు (టిటిష్ అధీకార్లు. ఏరియా క్రమాం 

డర్ కు కబురు వెళ్ళింది. ఈ తిరుగుబాటు అణచడానికి 

పంజావీ, గార్వాలీ పెనికుల్ని పిలిపించాడు. కౌని తమ 

సోదరులతో పోరాడటానికి వారు నిరాకరించారు. 

ఈలోగా పయనీర్స్ ఆయుధాలు తీసుకొని తమ 
శిబిరం చుట్టూ కాపలా వుంచారు. ఏరియా కమాండర్ .- 

టాంకులు, సాయుధ శకటాలు లారీలలో బ్రిటిష్ 

పదాతిదళ 'సెనికులతో వచ్చాడు, కొని బుధాన్ శివిర | 

సమీపానికి వస్తున్న ఏరియా కమాండర్ని “హోల్డ్” 

(ఆగు) అని హెచ్చరించాడు. తన తోటి సైనికులు, 

 కమాండర్ను రానీయవలసిందిగా గొంతుచించుకొని 

అధ్వాన్నంగా వుండేది. బియ్యం 

నిండా రాళ్ళు, అనేక విధాల నిధులు వసూలు చేసినా. 

వాటివల్ల (పతిఫలం నావికా “సెనికులకు దక్కే_దికొదు. . 

అరుస్తున్నా లెక్కచేయలేదు. 

తర్వాత జరగాల్సిం దేదో జరిగింది. "సెనికులు 

శ|తువుల అధిక బలానికి లొంగక తస్పలేదు. 

బుధాన్ని, మరికొందర్ని అశెస్టుచేసి, కోర్ష్మా ర్షల్కు 

పంపారు... 

బుధాన్ మంచి సామర్థ్యం. కలవాడవటంవల్ల డ్ 

అతన్ని తప్పించాలని, “స్ రపాటు” /. జరిగిందని | 

ఒప్వుకోమని కోర్డు కోరింది. 
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“ఏమిటి ? నేనా నా శతృవునుంచి క్షమాభిక్షను 
కోరేది.” 

బుధాన్కు ఎక్కువ శిక్ష వేశారు. తర్వాత అత 
నేమయ్యాడో సమాచారం లేదు. 

1510 వ దళం కూడా ఫిబ్రవరి 28 న సమ్మె 
చేసింది. 24 న తమ (పక్కన వున్న మరికొందరు 
కూడా సమ్మె చేశారు. 

(బిటిష్ వైన్యాలు తమను చుట్టుముట్టుతాయని 
కౌల్పులు నాగిసారని, వీరంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. 
భారత నైనికులు (పతిఘట నకు సిద్దమయ్యారు. కాని 
కాల్పులు జరగలేదు. ఒక టాంక్ గేటు వద్ద హవ 
లార్ వారిని ఆపాడు. “మేం కౌల్చులు సాగించేందుకు రౌలేదు. మాటాడ టానికి వచ్చాం” అంటూ అధికారి 
చెప్పాడు. తమ ఆయుధాల్ని నేలవై పుకు వంచి లోనికి 
రావలసిందిగా భారత సైనికులు కోరారు. అందుకు వారు అంగీకరించారు.” అధికార్లకు కొంత వ్యవధి 
ఇవ్వాల్సిందిగా |బిటిష్ కమాండర్ కోరాడు. ఆలో 
చించి వారి సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తామని హామీ 
యిచ్చారు. 

ఫి[బవరి 27 న ఆర్. 89. యన్. నావికా పైని 
కులు లొంగిపోయారు. పయనీర్ కంపెనీ దళాలవాంిని 
రెండుగా విభజించి వేర్వేరు స్టలాలకు తీసుకు వెళారు. 
కొత్త స్థలాలలో వారి కోర్కెలను 
మన్నారు. ఆ విధంగా వారిని మోనంచేసి, ఒకర 
కొకరిని దూరం చేశారు. తర్వాత 45 మందిని నిరాయు 
ధుల్ని చేసి, అరెను చేశారు. నెలా పద్ధెనిమిది రోజులు 
ఎలాంటి చిచారణ జరగలేదు. ఏప్రిల్ 16 న విచారణ 
తతంగం పూ రిచేసి 17న అలీపూర్ 'సెంటల్ జెలుకు 
పంపారు. వ్ న్న 

బెంగాల్లో ఆర్. ఐ. ఎ. యఫ్. (రాయల్ 
భారతీయ వైమానిక దళం) జెస్సూర్ వద్ద హో బాలో 
సమ్మె చేశారు. ఫీ(బివరి 25 న తము కోర్కెల 
ప్మతాన్ని అధికారులకు సమర్పించారు. దానిలో 

గా 

పరిష్కరిసా 

భాలోతో స్వాతం (తో 
ఆర్. ఐ' యన్. సైనికుల సమ్మెకు సంఘీభావం 
తెలిపారు. తర్వాత ఏం జరిగిందో వివరాలు తెలియ లేదు కాని కొందర్ని అరెస్టు చేసి, మరికొందర్ని తొల 
గించి సమెను అణచివేసి వుంటారు. 

కరాచీలో ఎంబార్ ,.' మెంట్ యూనిట్లోన్లి సెని కులు సుమారు 80 నుంచి 100 మంది దాకా సమ్మె 
చేశారు, వీరిలో గుమాసాలు. కాపలాదారు, డైవర్ల, 
వగైరా వివిధ వృత్తుల వారున్నారు. ఫిబ్రవరి 21 సమ్మె, నిరశన (వతం చేశారు. తమతో సం(పతించ 
డానికి (బిటిష్ అదికారులు ఒక భారతీయ అధికారిని పంపారు. ఆయనకు వీరు ఒక్త కోర్కెల పత్రాన్ని 
సమర్పించారు. కాని చర్చలు ఫలించలేదు. రెండు గంటల వేళ వీరందరినీ కరాచీలోని విశ్రాంతి శిబిరంలో నిర్బంధించి, సాయుధ నెనికుల్ని కాపలా 
వుంచారు. ఈ వారను ఒక పఠాన్తి సెనికుడు గోడ ఎగబాకి తప్పించుకుని బొంబాయి వ త్రిక్రరహారికి తెలియ 
చేశాడు. 

మర్నాడు నౌకా నెనికులు లొంగిపోగానే వీర 
కూడా లొంగిపోయారు. 

వివిధ (పాంతాలోని సొధారణ సెనికులు 
ఆర్. ఐ. యన్. సెనికులు విజ పేని అనుసరించి పోరాటానికి సంసిద్ధ మయ్యారు. కాని ముందుగానే 
పసికట్టిన (సభుత్వం ఏ మాతం ఆందోళన తలెత్తినా నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచివేసింది. వీటిని గురించి అస్పప్ట 
మైన సమాచారం తప్ప పూ_ర్టి వివరాలు లభ్యం 
కాలేదు. 

ఆర్. ఐ. యన్. సమ్మె తర్వాత కొన్నాళ్ళకు 
జబల్పూర్లో భారతీయ సైనికుల సమ్మె చేశారు. 
కొద్ది రోజులపాటు వారు సాగించిన పోరాటానికి 
పట్టణం యావ త్రూ అండగా నిలిచింది. ఒంటరిగా 
సాగించిన పోరాటంవల చివరక్షు వారు ఓడిపోక తస్ప 
లేదు. కాని వారు (ప్రదర్శించిన శౌర్యం ఆర్ ఐ. యన్ పోరాటానికీ ఏ మా(త్రం తగ్గలేదు. 

శునికంల, నామాన్య (పజల రకం కలిసి పారిన బొంబాయి క 

అనదగిన మహోజ్వల పోరాటమని, 
ఘటనలే రుజువు చేశాయి. 

నావికా సైనికులు ఒక కేంద్ర. సమ్మె కమిటీని 

భారత దేశంలో సా(మాజ్యవాద వ్యతిరేక వెల్లువలో 
నావికుల తిరుగుబాటు ఒక డీజ వలం ఘ ట్రం, మన 
దేశంలో (బెటిష్ రాజ్యం అంతానికి అదీ నాందీగీతం 

పెన చెప్పిన, 



నోం(గొమ చోరీ [తో 

ఎర్పాటు చేశారు. తమకు తోడ్చడ వలసిందిగా అన్ని 
రాజకీయ పార్టీ లకు, కౌర్కికులకూ ఆ కమిటీవారు 

పి చేళార కౌంగైెస్, లీగ్ పార్టీల నాయకలు, 
దంగా సర్దార్ సేల్, జిన్నాలు వారి విజ పికి 

(పతికూలుగా జవాబిచ్చారు. కాని కమ్యూనిస్టు “హార్తీ 

మాతం బొంబాయిలోని కార్మికుల కూ. ప్రజలకూ, 

నావికులకు తోడ్పడాలి ౦దిగా పిలుపు నిచ్చింది. 

కౌరి్మిక వర్గం ఆ పిలుపును అందుకుంది. నావికులకు 

తోడ్చాటుగా (బ్రహ్మాండ మైన సమ్మెకు పూనుకుంది. 

బొంబాయి వీధులలో కార్మికులూ, ప్రజలూ గొప్ప 

ప్రదర్శనలు జరిపారు. (బ్రిటిష్ సెనిక పటాలాలు 

అడ్డూ ఆపూ లేని దమనకాండ సాగించాయి. కార్మి 

కుల రక్షమూ, సాయుధ బలగాల సభ్యుల ర క్రమూ 

కలసి, "బొంబాయి వీధులలో పారింది. శతువుల 

తూటాలు తగిలి కమ్యూనిస్లులతో పాటు వందలాది 

మంది నేల కొరిగారు. ఆ “రోజుల్లో తాత్కా-లికంగా 
కొద్ది కాలంపా'పే అయినా, క మ్యూనిస్తు పార్టీ నాయ 

కళ్వాన కార్మికులు, బొంబాయిలో (బిటిష్ వ్యతిరేక 

దాడిలో ముందువరసన నిలబడ్డారు. 

ఏరోచికమైన మన స్వాతంత్ర్య సమర చరిత్రలో 

1948 ఫిబ్రవరి 21.28వరకూ.....ఠళకి మూడు రోజు 

కలకాలం స్మకించదగినవి. 

తమ న్యాయమైన హక్కుల రక్షణకోసం పోరాటం 

సాగిస్తున్న భారత నావికుల వీరోచిత చర్యను బిల 

పరుస్తూ, బొఎబాయి కార్మికులు (బ్రహ్మాండ మైన 

(పదర్శనలు జరిపారు. సమ్మెలు, హర్తాశిల ద్వారా 

యావత్తు బొంబాయి నగర జీవికాన్ని 

చేశారు. 
స్తంభింప 

(బిటిష్వాళ్ళు జోక్యంచేసుకొని (ప్రదర్శనను ర క్తపు 

"పేరుల్లో ముంచె త్రబోగా, (ప్రజలూ, కార్మికులూ గొప్ప 

మెలకువచూపి, పతీఘటనదా్యరా (బిటిష్ దమన 

కౌండ పె నెతిక విజయం సాధించారు. మూడు పతా 

కాలు ఏకంకౌవటంతో ఉమ్మడి శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా 
సమిష్టి పోరాటానికి అవి చిహ్నం కావటం అంతటా. 

రుజువైంది. 

మన స్వాతం(త్య పోరాటచరి తలో సాయుధ ఇల 

గాలవారి ర క్రమూ,పొరజీవితానికి చెందినవారి ర క్రమూ 

మొట్రమొదటి సారిగా కలసి (ప్రవహించింది. 

263 
గురువోరం, ఫీ్యబవరి 21 న, (టిటిష్ చైనికులు 

కౌజిల్ బారక్స్లో నిర్బంధింపబడిన భారత నావికుల పె 

కొల్చులు జరసగా, వారు తిరుగు కొల్చులు జరిపారన్న 

వార్తలు మధ్యాహ్నానికే బి వొంవాయి నగర (ప్రజలంద 

రిలో వ్యాపించాయి. 

భారత నావికుల కేంద్ర సమ్మెకమిటీ (ప్రధాన రాజ 

కీయ పార్తీ లకూ, బొంబాయి (ప్రజలకూ హరాళ్ 

సమె్మెలదాగరా తమను బలపర్చవలసింది గా విజ్జి ప్ల పీ 

చేసింది. 

ఆ సాయంకాలం అపోలో బందరు జనంతో కిక్కి 

రిసి పోయివుంది. వారంతా సముద్రంలోని ఓడవై పు 

ఆదుర్దాగా చూస్తున్నారు. నావికులు తమ లాంచీల్లో 

వార్భుకువచ్చి ఫౌరులతో సం (పతింపులు జరిపారు. 

లాంచివెంట లాంచివచ్చి |పజలు (పేమతో తమ 

కిచ్చిన తిండిపొట్లాబు, మిఠాయి, పళ్ళతో తిరిగి 

వెళ్ళాయి. 

డాక్ యార్డ్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన (ప్రజలు *కల్చా 

దేని, ప్రాంతంలోని పోలీసులకో ఘర్షణ పడ్డారు, 

శీ (పొద్దు పోయాక, మర్నాడు హరాక్ జరగ 

బోవటం లేడని ఒక (ప్రకటన జారీచేసినట్లు తెలిసింది. 

నావికుల డిమాండను బలపరుసూనూ, వౌరు భౌతికంగా 

రూపుమాపబడకుండా రక్షించేందుకుగాను శుక్రవారం 
నాడు సంపూర్ణ హర్తాళ్ జర పాల్చిందిగా కార్మికులకూ, 

(ప్రజలకూ "కమ్యూనిస్టు పార్టీ విజ్జ ప్తి చేసింది. 

సాయం[తపువేళ పార్టీ “ త్రదారొంచే"పే మిల్లు పాంతా 

లలో తిరిగి హరాళ్ విషయమె (ప్రచారం చేసింది. 

వ కలు నొకౌదళ యువకుల వీరోచిత చర్యను 

వర్షించి చెప్పి, వారికి ఏర్పడిన (ప్రమాదాన్ని వివ 

రించారు. 47 వీధి సమావేశాలు జరిగాయి. భారత 

నౌకొదళ వీరోచిత చర్యపట్ల, (ప్రజలు పెద్ద పెట్టున 

హర్షామోదాలు తెలిపారు. 

'కొర్మికులు మన స్టితినిబట్టి, మర్నాడు సం పూర్త 

హర్తాళ్ జరుగనున్నదని స్పష్టంగా తెలిసింది. ఫెర్షెస సన్ 

రోడ్డులో నికి మిల్లుల్లో నె టొషిస్థలలో పనిచేసే కౌర్కి 

కులు అప్పుడే సమ్మెకు దిగారు కాని మిల్లు (పాంతం 

మాతం ఆరాత్రి పశాంతంగా నే పుంది. 

ఖీ[బవోరి 22, త(కవారం : మర్నాడు ఉదయం 

మిల్లు గేట్లవద్ద పెద్ద పెద్ద గుంపులు పోగయ్యాయి. 

ఎన్వరూ లోపలికివెశ్ళే ప్రస _క్తే కనిపించలేదు. ఏ మిల్లు 



26.4 

లోనూ, ఏ. ఒక్క చ(కమూ కదల్లేదు. మూడు రెక్వే 
వర్, షాప్లూ, ఇతర చిన్న పెద ఫ్యాకరీలూ అన్నీ ౧ అ దింద్ అయ్యాయి. అదంతా ఐచ్చికంగా జరిగింది, 

తీ లక్షల మందికి పెగా కార్మికులు సమ్మెలో పాలొ యై 
౧ న్నారు. 

నినాదాలిస్తూ కార్మికులు వీధుల్లో ఊరేగింపులు 
జరిపారు. ఈ ఊరేగింపులలో వారు, ఎక్కడ 
మైదానముం పే అక్కడ బహారంగ సమావేళాలు జరి 
పారు. కౌమార్ మెవాన్లో అలా జరిగిన ఒక సమా Mn ba 

వేశంలో భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ 'కేం్యద్ర కమిటీ 
సభ్యుడు శ్రీ ఎస్, ఎ. డాంగే (ప్రసంగించారు. 

జి. ఐ. పి. వేల్ వర్కుషాపు నుంచి బయలు 
దేరిన కార్మికుల ఊరేగింపులో కమూూనిస్లు, 
కౌం|గెస్, లీగ్ జెండాలు మూడూ వున్నాయి. చః 
ఊరేగింపులు శాంతియుతంగా, గ్రమకిక్షణకో జరి 
గాయి. అలాంటి శాంతియుక (పదర్శనలమీద, పోలీ 
సులు రెచ్చగొత్తై దాడులు జరపడంవల్ల నే, కార్మికులు 
తీప్పికొ మందుకు పూనుకొన్నారు. వ తర్వాత వనిన్యం 
బుద్ధిపూర్వకంగా, విచక్షణారహితంగా కౌల్పులకు 
పూనుకుంది. 

- పోర్ ప్రాంతంలో, డాక్ వర్కరు శాంతియుతంగా 
ఊరేగింపు జరుపుతూవుం తే, హఠొతుగా ఒక్ మిల 
టరీ లారీ ఆ ఊరేగింపు మీదుగా నడవబడింది. ఇదరు 
కౌర్మికులు నలిగిపోయారు. తవ కా_మేడుును 
కౌపాడుకోవాలని ముందుకు పరుగెతారు కార్మి 
కులు. ఆ గలాభాలో (ప్రక్కన నిలబడ్డ పోలీనులు 
కాల్పులు మొదలు పెట్టారు కాల్పుల్లో ఇద్దరు కార్మి 
కులు గాయపడ్డారు, దాంతో కార్మికులు రెచ్చి 
పోయారు. ఆ దారిన పోతున్న రెండు మిలిటరీ లారీ 
లపె దాడిచేసి, వాటిని తగులబెటారు అప్పుడు అక్క డిక్ బిటిష్ మిలటరీ దిగింది. వాళ్ళు _రెఫిళ్ళతోను, 
టామీ తుపాకులతోను రెండు గంటలసేప్ప కాల్పులు సాగించగా పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రాణాలు కోల్పో 
యారు, (పొద్దుటి (ప్రదర్శనల తర్వాత లాల్ బాగ్లో, 
'పేటల్లో, గలీలో (పవేశించి, పోలీసులు, కార్మికుల్ని చితకబాదడర మొదలు పెటారు,  తేజూకొయా మా 
నీలో (ప వేశించి, ఒక కార్మికుణ్ణి పటుకొని బలవం 
తాన తీసుకుపోతుండగా, అతడ్ని. విడిచి పెట్టమని 
డిమాండ్ చేస్తూ ఒక కార్మికుల గుంపు వాళ్ళ వెంట 

ఖీర్ ల సంతం (త్య 

పడింది. పోలీసులు గుంపుపె కౌల్పులు. సాగించారు, 
ఆ కాల్ఫులకు భయపడకుండా పోలీసులపై కౌరిికులు 
తిరుగుదాడి చేశారు. ఈ గలాభాలో 6 మంది దాకొ 
గాయపడ్డారు. ఆ (పాంతపు ఎ(రజెండా వలంటీర్లు, గాయపడినవారిని ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్ళారు. వారిని 
తీసుకు వెళ్ళడానికి తమ లారీల నిచ్చి నలుగురు ముస్లిం లారీ తై 9వర్లు తోడ్పడారు కొది క్షణాలో ఓ లకి ళం GB a య? నిండుగా (బిటిష్ “సెంకులు రంగంమీదికి దిగారు. తమ రైఫిళ్ళతోను, టామీ తుపాక్షలతోను ఇష్టం వచ్చి 
నట్టు కాల్పులు జరిపారు. సుమారు 48 మంది గాయ 
పడగా, ముగ్గుకు చనిపోయారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ సైనికులు గల్రీల్లోనూ, పేటల్లోనూ చొరబడి కనిపించిన 
వాళ్ళని కౌల్చటం మొదలు పెట్టారు. 

సాయంత్రం మూడు గంట లయ్యేసరికి, బొంబొయి 
అంతటా (బ్రిటిషు మిలిటరీ లారీలు పిచె ఎకిగానట్లు తిరి 
గాయి. ఏమాత్రం హెచ్చరిక చేయకుండానే "సంపు లపై కాల్పులు సాగించారు. మరతుపాంలు పుచ్చు 
కొని, నగరంలోని కీలకస్థానాలవ్నింటిలోనూ తిష 
వేశారు. పరేల్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ బొంబాయి కమిటీ 
కౌర్యాలయానికి ఎదుట, అలాంటి శిబిరం ఒకటి 
ఏరా-టు చేయబడింది. 

సాయంత్రం 4 గంటలవేళ, ఒక మిలిటరీ లారీ 
దాదర్ రోడ్మీదుగా వేగంగా వచ్చి, పరేల్ (ట్రాఫిక్ 
ఐల.డ్ను చుట్టి, ఎల్సిన్ టిడి మీదికి దూసుకు, 
పోయింది, పరేల్ మహిళాసంఘ కార్యదర్శి కుసుమ్ రణద్వే, కోశాధికారి కమల్దోండే, అహల్యా రంగ్నే 
కరూ___ క్వ ముగురూ క మ్యూనిస్టుపార్టీ సభ్యు లే_. 
ర. ల్వేసేషన్ వెపుకు పోతున్నారు. ఓ తుపాకిగుండు 
కమల్ లోకి దూసుకుపోయింది. కుసుమ రణదివే కాలికి 
గుండు దెబ్బ తగిలింది. . 

బొంబాయి పారీ కమిటీ కార్యాలయానికి ఈ వా ర్త . తెలియగానే, వాళ్ళా స్థలానికి పరుగెత్తారు. అప్పటి! 
మిలిటరీ లారీ కాల్పులు జరుపుకొంటూనే తిరిగి వచ్చింది గిర్నీకామ్ గార్ యూనియన్కు(రెడ్ ఫాగ్ )క చెందిన పాట్కర్, కునుహ్ రణదివేను ఆస్స (తికి 
మోసుకెళ్ళాడు. ఆమె ఎలాగె నా (పాణాలు కాపాడా 
లన్న ఆదుర్దాతో దోండే స్వయంగానే తన భార్యను ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్ళాడు. 
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ఆకే కౌల్పుల్లో 40 మందికి పైగా గాయపడ్డారు .తమ 

ఇళ్ళలోనూ, షాపుల్లోనూ కూర్చున్న వాళ్ళకి కూడా 

తుపాకి గున తగిలాయి. ఆ కాలు్చుల వల్ల, గుట్ట 

లుగా పడిపోయిన గాయపడ్డ వారితో, వాళ్ళ శరీరాల 

నుంచి కారే రక్తంతో వీధి వీధంతా ఎరుపెక్కిన 

దృశ్యాన్ని చూసిన వారెవరూ జీవితంలో ఎన్నడూ 

మరచిపోలేరు. 

పాలకోసం వెళ్ళిన బాలలపె తుపాకి 
గుళ్ళు 

ఓ చిన్న అబ్బాయీ, అతని చెల్లెలూ పాలకోసం 

మిల్లు రేషన్షాపుకు వెళుతున్నారు, "వాళ్ళు పాలకి 

బదులు తుపాకి గుళ్ళకి గురయ్యారు. ఒక్ వ్యక్తి కితన 

భార్యాబిడ్డలతో అప్పుడే దాదర్ "సెషన్లో దిగాడు. 
అతను సేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి నడుస్తున్నాడు. 

అంతలోనే తుపాకి కాల్పులు (పారంభమయ్యాయి, 

వెంటనే అతనూ, అతని బిడ్డా అక క్క_డికక్క- డే నేలకూలి 

_పాణాలు విడిచారు. అతని భార్యని ఆస్పత్రికి తీసుకు 

వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వౌళ్ళ వెంట వస్తున్న కూలీ పెళ 

బేడాకింద పడేసి పారిపోయాడు. 

డెలిసే రోడ్లో వందమంది పోలీసుల్ని ఎదిరించి 
నిలిచి, మూడున్నర గంటలసేపు కార్మికులు పోరా 

డారు. పోలీనుదళం రెడుసారు పారిపోబోయింది. 

నలుగురు పోలీసులు తమ యూనిఫారాలు విడిచి పరుగు 
లంకించుకున్నారు. చివరికి ఓ మిలటరీ లారీ కొల్పులు 

జరుపుతూ అక్కడికి వచ్చింది. (ప్రజలు దాన్ని విడిచి 

పెట్టలేదు. 

అలా కార్మికుల (క్రమశిక్షణతో కూడిన రాజకీయ 

(పేదర్శనలతో (ప్రారంభమైన ఆ రోజు, -సెన్యం 

విచ్చలవిడిగా జరిపిన కాల్పుల వల్ల మూకుమ్మడి 

హక్యాకాండతో ముగిసింది. ఆ మూడు రోజుల్లోను 

అధికారుల లెక్కల (పకారం 258 మంది చనిపోతే, 

కార్మికవర్గ ంఉ. డే (ప్రాంతంలోని కె ఇ.ఎమ్ ఆస్పత్రి 

మార్గంలోనే 97 మంది లెక్క- తేలారు. అంటే దాని 

అర్థం, బొంబాయి, మృతుల్లో సుమారు సగంమంది 

కార్మీరవర్త (పాంతానికి చెందినవారే. 

దొంబాయి స్తూడెంట్స్ యూనియన్ (అఖిల భారత 

విద్యార్థి సమాఖ్యకు అనుబంధిత సంఘం) గురువారం 

నాడు ఒక్కరోజు సాధారణ సమ్మెకూ, ఫిబ్రవరి, 

నగరంలో కర్ఫ్యూ 
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22 శుక్రవారంనాడు విద్యార్థుల హ రాళ్కూ పిలుపు 

ఇచ్చింది, 

ఉత్తర దక్షిణ్యప్రాంతాలు రెండింటిలోని కాలేజీలూ, 
స్కూ ఈ పిలుపును అందుకొని శుక్రవారంనాడు 

హర్తాళుకు పూనుకొన్నారు, సెంట్ జేవియర్ కాలేజి 
విద్యార్థులు అజాద్ మెదానానికి ఊరేగింపుగా సాగి 

పోయారు. ముస్తిమ్ విద్యార్తి సమాఖ్య విద్యార్థులు 

ఊరేగింపులో కలిశారు. “జి ఎస్, ఎన్. మెడికల్ 

కొలేజీ, ఇతర కాలేజీల విద్యార్థులు, నావికులకు 

ఆహారం కొనేందుకు డబ్బు పోగుబేశారు. దక్షిణాన 
జరిగిన విద్యార్థుల ఊరేగింపుల విషయంలో పోలీసులు 

జోక్యం కల్లించుకోలేదు. అందుచేత అక్కడ ఘర్షణ 

లేమీ జరగలేదు. 

ఉత్తర (ప్రాంతంలో నిరూయా కాలేజి నుంచి 500 

మంది _ఎదారుంకో ఊరేగింపు బయలుదేరివి. 

ఊరేగింపు పోలీసులు రెండు సార్లు లాఠీచార్జీ 

చేశారు. కాని విద్యార్థులు అక్కడికి ఫర్తాంగు దూరం 

లోని తిలక్ (బిడ్డి దగర మళ్ళీ గుమిగూడారు. అక్క-డికి 
సుమారు అరోమైలు దూరంలోని హింద్ మాతా 

సినిమా హోలు వద్ద పోలీసులు మళ్ళీలాకఠీ చార్జీ చేశారు. 

దాంతో విద్యార్థులు తెగించి క(గ్రలతోను, "వట్టి చేతు 

లతోను (పతి ఘటించారు. చివరకు ఎలాగ శే నేం 

పోలీసులు పరేల్ దగ్గర తీవ్రమైన మరో లాఠీచార్జీ 

చేసి ఊరేగింపును చెదర గొట్టారు. ఒక విద్యార్థికీ 

తల పైన తీవ్రమైన గాయం తగిలింది. 

శనివారం ఫిబ్రవరి 2క.-శు(క్రవారం ర్యాత్రి బొంబాయి 

విధింపబడింది. సాయుధ సైనిక 

శకటాలు నిర్మాసుష్య నిశబ్ద వీధుల్లో గప్ తిరిగాయి. 

(పజలు, కౌర్మికులూ తమ శమ బంధువులతో బౌబు 

(వారు చనిపోయి వున్నా, బతికి వున్నా ఆస్పుల్లో 

ఆ రాతంతా క్షణమొక యుగంగా గడిపారు. 

మొత్తం భారత నావిసలందరూ (ఓశలో వున్నా. 

ఒడ్డున వున్నా సర్దార్ ఫేల్ సలహా మేరకు, తమ 
భవితవ్యాన్ని మొత్తం జాతి చేతికి అపగించా 

లనీ, సమ్మె విరమించుకో వాలనీ ని ర్రయించు కొన్నారు. 

ఆయితే (పజలూ, కార్మికులూ, మళ్ళీ పనుల్లోకి వెళ్ళే 

ధోరణిలో లేరు. వారి బంధుమి_కులింకొ ఘార్ద్యువరీ 
(మృత దేహాలుంచే స్థలం) ల్లో వున్నారు. బాయొనెట్టు 
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ఎక్కు. పెట్టి సైన్యం 
వుంది. 

' కౌర్మికులు తమ ఫా క్ష రీలకు వెళ్ళలేదు. షాపులు మూతపడే వున్నాయి. పొ వాలుతున్న కొద్ది సెని కులు, పోలీసులకు. (పజలక మధ్య దొమ్మిలు 
జరిగాయి. 

ఖేండీ బాజారులో కొందరు (పజలు ఇద్దరు పోలీసు ఆఫీసర్హ నుంచి రివాల్వర్లు లాక్కున్నారు. పాశవిక మిలటరీ కౌల్పులకూ, [పజల అచంచల (పతిఘటనకూ మదన్ పురా, నార్త్ (బూక్ గార్జెన్సు, డంకన్రోడ్ 
(పాంతాలు రంగ స్టలాలు అయ్యాయి. 

డంకన్ రోడు దగరి రెండు చెరువుల చౌారసాలూ బారి కేడ్డు నిర్మింప బడ్డాయి. ఆ _పాంతం సంకుల 
పోరాటాలకు స్థావరమెంగి. అన్ని చోట్రలాగే మిలటరీ లారీలు విచ్చలి విడిగా కౌల్పులు జరుపుతూ అక్కాడికి వచ్చాయి. కౌని వాటికి అక్కడ పతిఘటన. ఎద్దు రయింది. (ప్రజలు మొదటోనే అక్కడ వెదురుబొంగులు, బట్టలతో, గట్టి కాళ్ళతో బందోబస్తుగా బారికేడ్లు నిర్మిం చారు. అవి మిలిటరీ లారీలను అడ్డుకో గలంత 

దిలంగా వున్నాయి. ఆ బారికేడ్డు మీద కౌం(గెస్, లీగ్స జెండాలు ఎగర వేయ బడాయి. కౌామాఠీపురం వెపు కౌంగెస్, లీగ్, ఎ(ర జెండాలు ఎగుర వేయ బడ్డాయి. అప్పుడు జనం, కొయ్యతో నిర్మించబడిన పోలీసు చొకీని నిరూలిం 4 పూనుకున్నారు. 
మిలిటరీ లారీలు రావటం కనిపిచంగానే జనం ఇళ్ళల్లోకీ, సందుల్లోకీ మాయమ య్యేవారు. ఒళ్ళు మండిన మిలటరీ, బారి కేడ్డ ను విరగగొట్టి, విచ్చలి విడిగా కాల్పులు జరిపేవారు. హఠాత్తుగా వాళ్ళపై రాళ్ళవాన కురిసేది. ఆ రాళ్ళు విసిరిన వారు కనబడేవారుకాదు. దాంతో మిలిటరీ కంగుతిని మర తుపాకులనుంచి గుళ్లు కురిపించి అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోయేవారు. వాళ్లు అలా వెళ్ళగానే జనం మళ్ళీ రోడ్డ మీద గుమిగూడేవారు. గాయాలు తగిలిన వాళ్ళని ఇళ్ళకు మోసుకుపోయి, గాయాలకు కట్లు క'మేందుకు ఆడవాళ్ళకి అప్పగించేవారు. పోరాటం కొనసాగించ డానికే మళ్ళీ మగవాళ్ళు వీధుల్లోకి వెళ్ళేవారు. ఆ రోజున బిటిష వైన్యం మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్పులు జరిపింది. అయినా పేజలు కంగారు పడలేదు. రాతి కాగానే వీధిదీపాలు బద్దలుకొట్టి లెనికులు అటు 

ఇంకొ వీధుల్లో మోహరించే 

ఖర తో స్నాళోం క్రో 

పోయేందుకు అవకౌశం లేకుండా చేశారు. మిలిటరీ 
కౌల్పులు జరుసగా గుళ్ళల్లో ఎక్కువభాగం శూన్యంలో కలిసేవి. కాని మిలిటరీ లారీలకు మాత్రం రాళ్ల తప్ప 
కుండా త'గ్నల్రేవి. 

శివాజీపాడ్క దగ్గర సైన్యం పిచ్చె_త్రినట్లు కౌల్పులు జరిపింది, ఆరోగ్యశాఖ బిల్లింగులోని వ్యకు 
లకూ, ఇతర ఇళ్ళకూ గుళ్ళ దెబ్బలు తగిలాయి. 

విద్యార్దులు, కౌరి కులు, ఇతర్జూ రాళ్ళు పట్టుకొని మిలటరీ లారీలువస్తే కొపేందుకు శివాబిపార్కువద్ద 
వేచి వున్నారు. మళ్ళీ మళ్ళీ కౌల్పులు జరిగినా గుంపు చెదరకపోగా, పెరిగింది. 

'ఫెర్గ సన్దోడ్డు దగ్గర ఉదయం పదిన్నర నుంచి నైనికులు అనేకసార్లు కాల్పులు జరిపారు. కౌర్మికులకీ 
మిలిటరీకి మధ్య అనేక దొమీ్మలు జరిగాయి. 

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 24 _ అంతకు ముందు రోజున జరిగిన వీభత్సకాండకు నిరసనగా, ఆధివారంనాడు 
తౌర్కికులు పనుల్లోకి వెళ్ళలేదు. కేవలం పది పన్నెండు 
మీల్లులు వాక్షికంగా పనిచేశాయి. స్పిన్నింగ్ మిల్లుల వద్ద పోలీసులూ, దాదరు దగ్గిర సైనికులూ కొల్పులు 
జరిపారు. 

మిట్టమధ్యాహ్నం నుంచి, పోలీసులు కౌరి్మిక పేటల్లో (పవేశించి, మూకుమ్మడి అరెస్టులు (ప్రారం 
'భించారు. అప్పటికే వందలాది కౌర్మికులు అరెస్టు చేయబడ్డారు. ఒక్క డెల్ హౌస్తీ రోడ్డు (ప్రాంతంలోనే? మున్సిపల్ పేటల్లో, కుమ్మరివాడల్లో హక్ మిల్సు 
మున్నగువాడల్లో వందమందికి పైగా కార్మికులు అరెస్టు చేయబడ్డారు. వాళ్ళని నిద్రనుంచిలేపి, దుస్తులు హ్డా మార్చుకోనివ్వుకుండా, తీసుకు పోయి అరెస్టు 
శారు, 

ఈ మూడు రోజులోనూ మొతం 840 మంది చని పోయారు. ఇందులో Too మంది కార్మికుల (పాంతాల 
లోనివారు, 

ఒక్క బొంబాయిలో నేకాక ఇకర నగరాల్లో కూడా, 
నావకౌ సెనికులకు అండగా (ప్రజలు వీరోనితంగా 
పోరాడారు. విశాఖసట్నంలో 22 తేదిన కమ్యూనిన్లు 
పార్తీ ఆధ్వర్యాన సభ జరిగింది. నావికా సెనికుల 
ఆరెస్టును ఖండించుతూ ఆ నభ తీర్మానించింది. కారి 
కులు పెద్ద సంఖ్యలో టిటిక వ్యతిరేక నినాదాలతో 
ఊరేగింపు జరిపారు. పభుత్వం విచ్చలవిడిగా 



నం/గొము బరి [ల 

అరెస్టులు సాగించింది. 144 సెక్షన్ వుస మోగించింది. 
సానుభూతి (పదర్శనలపె ని షేధం విధించింది. ఒక 
నెదాకా కమ్యూనిస్టు నాయకుల కార్యకలాపాలపై పె, 
శేధం విధించింది. 

కలక తాలో ఫ్మిబవరి 28 న, (టామ్ వే కార్మికులు 
వీరోచితంగా సమె నడిపారు. (టాములు, బసుులు, 
టాక్సీలు, రె రెబ్ళు సమ్మెలో పాల్గొన్నాయి. లక్షమందికి 
పెగా కార్మికులు, విద్యార్థులు పీధుల్లో (సదర్శనలు 
చేశారు. ఉదయంనుంచీ పోలీసుల దాడి _ప్రారంభమైంది. 
అయినా కార్మికులు, విద్యార్థులు నగరంతోని విధ 
ప్రాంతాల్లో (పదర్శనలు జరిపారు. కౌం(గెస్, కమ్యూ 
నిస్తు నాయకులు ఉపన్యసించారు. 

కరాచీ బొంబాయిలలోని కాల్పుల వార చేరగానే 
ఫిబ్రవరి 25 న అహ్మదాబాద్లో సార్వత్రిక సమ్మె 

జరిగింది. అంతకుముందు రోజు సభలు, హరిజన 
కార్మికుల (పచారమూ, కౌష్లూర్' మెదాన్లో 6 వేల 
మందితో సభ జరిగాయి. కాం(గెస్, "లీగొలు వ్యతిరేకిం 
చినా, కమ్యూనిస్టుపార్టీ విజ్ఞ ప్తి మేరకు 10 వేలమంది. 

సమ్మె చేశారు 8 మిల్లులు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి. 
8 వేల మందితో ఊ రేగింపు, సాయంత్రం పెద్ద సభా 
జరిగాయి. అదేరోజున తిరుచునాపల్లి లో కార్మికుల 
(పదర్శన జరిగింది. గో లైన్రాక్లో 5 వేలమంది 
కార్మికులు, 500 మంది క్త రు లు, 200 మంది వీధులు 
వూ డ్చేపనివారు సమ్మె చేశారు. 5 వేల మందితో ఊరే 

గింపు జరిగింది. గోలెన్ రాక్ లోని షాపులు, హోటళ్తూ 
అన్నీ మూసి వేశారు. వారా(పసారాలు, సమాచారాలు 
ఆగిపోయాయి. ఖ్యాక్త రలు + మూత పడ్డాయి. అన్నిచోట్ల 

నుంచి కార్మిక జన(పవాహం ఊరేగింపుగా వచ్చింది. 
"రె రైల్వే కార్మికులు, వీడీ కార్మికులు, పారిశుధ్య కార్మి 
కులు, బస్ కార్మికులు, షాపు గుమాస్తాలు, విద్యార్థులు 
అంతా సమ్మె చేశారు. క మ్యూనిన్లుపార్తీ ఆఫీసువద్ద 

లక్షమందితో సభ జరిగింది. ఆర్. ఐ. యన్ సైనికుల 

పట్ల సంఘీభావం తెలియచేస్తూ, (విటిమ సెనికుల 
ప్రోలీనుల కాలుులు ఖండిస్తూ ఈ సభ తీర్మానించింది. 

మ(దాసులో ఫిబ్రవరి 25 న పూరి హరాక్ 

జరిగింది. కమ్యూనిస్టుపార్టీ , రాష ష్రంయేడ్. యూనియన్ 

కాంగగెస్. వివిధ కారిక సంఘాలు సార్వత్రిక 

సమ్మెకు విజ్ఞప్తి చేశాయి. అన్ని పక్షాల విద్యార్థులూ. 
కారిికులకు కోర్సుగా నిలిచారు. ఆలిండియా నూడేంట్. 
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ఫెడరేషన్కు అనుబంధశాఖ అయిన మ(దాను 
స్టూడెంట్స్ ఆర్ష నెజజేషన్ (యం. యస్. ఓ.) 
సూడెంట్సు కాంగ్రేస్, సమ్మెలో పాల్గొన్నాయి. 
రె ల్వేకార్మికులు సమ్మెలో చేరటంతో, రైల్వేల 
రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. విద్యారుల, 
కొర్కికుల, షాపు గుమాస్తాల ఊరేగింపు జరిగింది. 
పీపుల్ పార్క్లో కార్మికుల సభ 15 వేలమందికో 
జరిగింది. నగరంలో అనేకచోట్ల మీబంగ్లు జరిగాయి. 

సాయం[తం తిలక్ఘాట్లో (బహా్మాండ మైన సభ 
జరిగింది. మొదటినుంచీ పోలీసులు రెచ్చగొడుతూ నే 
వున్నారు. ఎలియట్ రోడ్ వద్ద పోలీసులు లాఠీచార్జీ 
చేస్తే, _పజలు రాళ్ళు విసిరి (పతిఘటిందారు. రాయ 
పురం వద్ద పోలీసు సేషన్ పె దాడిచేసిన (ప్రజలపై 
పోలీసులు కాల్పులు సాగించారు. ఐనా వారు (పతిఘటే 
స్తూనే వచ్చారు. పోలీకులు నగరంలో రెండుచోట్ల 
కాల్పులు సాగించారు. అంతకు ముందురోజు జరిగిన 
“అల్లర్లలో పాల్గొన్నారని 29 మందిని (ప్రభుక్వం 
శిక్షించింది. 

కాన్పూర్లో ఫ్నిబవరి 28 న విజయవంతంగా 
సమ్మె జరిగింది. అంతకు ముందురోజున కమ్యూూ 

నిస్టులు ఎడ్ల దిళ్శ ప్రై పెన, ఇక్కా దిళ్శ ప్రై పన కాలినడకనా 

వెళ్ళి ప్రచారం చేశారు. పెరేడ్ గౌండులో మీటింగ్ 
జరిపారు. 26 న వర్షం జోరుగా కురుస్తున్నా ఆరువేల 

మందితో నభ జరిగింది. 

మధు రెలో 27 న కమ్యూనిస్లు విజ్ఞ ప్రిపె పూ ర్తి 

హరాళ్ జెరిగింది. రవాణా శాఖలలో, ఫ్యాక్టరీలలో, 

_పెస్లలో సమె జరిగింది. పారిశుధ్య కార్మికులు, 

చేనేత పనివారు. శజాళి మిల్లు కార్మికులు, విద్యార్థులు 

సమ్మె చేశారు. 90 శాతం దుకొణాలు మూసిచేయ 

బడాయి. హోటళ్ళు, భోజనశాలలు దిందయాంయి. 
G 

సాయం|(తం 5 వేలమందితో ఊరేగింపు. 68 వేల 

మందిలో బహిరంగ సభ జరిగాయి. 

అదేరోజు (26 అర్హరాతినుంచీ) అస్సాంలోని 
లూండింగ్ లో 6 వేలమంది సమ్మెచేశారు. 24 గంటల 

పాటు రెళ్ళ నడవలేదు. అస్సాంలోనే పాండువా అనే 
చోట శి వేలమంది రైల్వే కార్మికులు 28వ తేదీ. 
సాయంతం 4 గంటలనుంచి 29 శేది సాయం త్రం 
4 గంటల వరకు, సమ్మె చేశారు. 
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బొంబాయిలో చరిత్రాత్మకమైన సమ్మెలో అసువు 
లర్చించిన దాదాపు 800 మంది అమరవీరులను సంస్క 
రిస్తూ మార్చి కన కాంగెస్ మెదాన్లో సభ జరి 
గింది. ఆర్. ఐ. ఎన్. సెనికుల (పతినిధి ఒకరు, అరె 
సయిన తమ సహచరుల డి ఫెన్చుకు సాయపడాల్సిం 
దిగా, కాంగెస్, లీగ్ కమ్యూనిస్టుపార్తీల ఐక్య 
డిఫెన్సు కమిటీలను ఏర్పరచాల్సిందిగా కోరాను. ఈ 
చారిత్రాత్మక సమ్మెలో సైనికుల, సామాన్య (పజల 
రక్తం వీధుల్లో కలిసి పారింది. కొన్ని పార్టీల నాయ 
కత్యం వ్యతిరేకించినా కౌం(గెస్, లీగ్ కనూనిన్లు 
సామాన్య సభ్యులు కలసి సమైక్యంగా పోరాడారు. ఈ 
సమ్మె ఒక నూతన శకాన్ని (ప్రారంభించింది. (బిటిష్ 
పాలన అంతానికి నాందీవాచకం పలికింది. 

సమ్మె విరమణ తర్వాత నిర్భంధవిధానం 
ఫిబివరి 22 న ఆర్. ఐ. ఎన్. సెనికులకు సంఘీ 

భావం (ప్రదర్శించేందుకు, సార్వత్రిక సమ్మె జరపా 
లని బొంబాయి నగర క మ్యూ విస్తుపార్టీ విజ్ఞ ప్తిచేసింది. 
కాని వల్లభాయ్ ప పేల్ హర్తాళ్ చేయవద్దని ఒక (పేక 
టన చేశాడు. నావికా సెనికుల ఇబ్బందులు తీర్చడానికి 
కొం(గెస్ (ప్రయత్నిస్తున్నదని, కేంద అ నెంల్లీలో 
కౌం గెస్ పెద్ద పార్టీఅనీ అందుచేత నే శాయశ కులా 
నావికా సైనికులకు సాయపడేందుకు కృషి చేసుందనీ 
ఆ (ప్రకటనలో చెప్పారు. ఐనా మూడురోజులు బొంబా 
యిలో (బీటిష్ సెనికుల దురాగతాలను పతిఘటినూ జయ(పదంగా హరాళ్ చేశారు. ఫిబ్రవరి 28 న నావికా 
చైనికుల్ని లొంగి పోవాల్సిందిగా పపేల్ నలహో 
ఇచ్చాడు. 

“ఇప్పడు తాత్కాలిక ఆసద్దర్మ (పభుత్వం 
వుంది. అందుకని సమ్మెలకు, హరా 
శ్ళకు, ధిక్కారానికి తావులేదు. ఆపద శ్రే (పభువులుగా 

ఇ వ్యవహరిసున్న విదేశీ పాలకులతో ఘర్షణ పడటానికి 
తక్షణ కౌొరణం ఏమీ కన్పించదు” అంటూ ఆజాద్ 
అన్నాడు. గాందీ ఈ సమె్యను నిరసించాడు. జిన్నా 
కూడా సమ్మె విరమించాల్సిందిగా కోరాడు. నావికా 
తగికులు 18న సమ్మె (ప్రారంభించితే మర్నాడే (బిటిష్ (ప్రధాని అట్లీ, భారతదేశ స్వాతంత్య సమ 
స్యను చరి ఎంచేందుకు మంత్రివర్గ. రాయబారం పంప 
డానికి నిశ్సయిం చినట్లు కామన్స్ సభలో చెప్పాడు. 
ఇది కౌాం(గెస్, లీగ్ నాయకులకి ఎరచూపినట్లయింది. 

భొరొలొ న్యారతోం (తో 

నెహూ ఒక పక్క నావికా సైనికుల త్యాగం పొగు 
డుతూ నే మరోపక్క వారి పోరాటాన్ని ఆక్షేపించాడు. 
“ఆర్. ఐ ఎన్. ఉదంతం భారత దేశ సెనికుల చరి 
తలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. 
భారత (పజలకు, భారత సైన్యానికి మధ్య బ్రిటిష్ 
వాళ్ళు కట్రిన అడ్డు గోడ కూలిపోయింది” అంటూనే 
న్యహూ “18వ శతాబ్దపు విప్లవ పద్దతులు, బారికేడ్లు 
(కౌఅుగడలు) కాలదోషం పటి వొ అని ఆశ్షే 
పించాడు. “ఏడు గంటలపాటు జరిగిన తుపాకియుదం 
దాదాప్ప నిరవాయకర మెన దే” అని వ్యాఖ్యానించాడు. 
“మెషిన్ గనొలను, _రెఫిళ్ళతో నీవు ఎదిరించ లేవు, 
చిన్న తుపాకులు పెద్ద తుపాకులను ఎదిరించలేవు ” 
అన్నాడు నెహూ. 

చెదురుమదురు హింసా ఘటనలు అధికారాన్ని 
చేపట్టడానికి సహాయపడ నిమాటనిజ మేగాని, బానిస పజ లు 
వి పరిస్థితుల్లోను సాయుధ (పతిఘటనకు దిగరాదగని 
నెహూ బెప్పడం ఒక విధంగా సమ్మెను నిరుత్సాహ 
పర్పడమే. (పజలకు, నెనికుల మధ్య ఐక్యత ఏర్పడి 
ఒకానొక రోజున (బిటిష్ పీడనను వదిలించుకోగల 
అవకాశాన్ని తోసి పుచ్చటమే అవుతుంది. 

కాంగెస్, లీగ్ నాయకత్వాలు నావికా సైనికుల 
పక్షాన జోక్యం చేనుకోబోవని స్పష్షమైన తర్వాత 
(ప్రభుత్యం వారిపై నిర్బంధ విధానాన్ని తీవ్రతరం. 
చేసింది. 

(పజావెల్లువ ఉధృతంగా వున్న సమయులో సర్వ 
నైనా క్రధ్యక్షుడు, కౌం(గెస్ అధ్యక్షుడు ఆజాద్కు, నావికొ 
సె నికులను ఉద్యోగం నుండి తొలగించబోమని హామీ 
ఇచ్చాడు. కాని ఈ హోమీ ఊల్లంఘంచడానికి ఎంతోకొలం 
వట్టలేదు. 

ఆర్. ఐ. ఎన్, సమె ద్వారా పోయిన (ప్రతిష్ట 
నిలబెట్టుకోడానికి ఢిలీలో విజయోత్సవ సై నిక ప్రదర్శన 
బర్మా విజయచిత్ర (పదర్శనలాంటి చౌకబారు ఎత్తులు 
వేశారు. మరో పక్క మూడు సైనిక శాఖలలోను, 
ముఖ్యంగా నావికానై న్యంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్బంధ 
విధానం మొదలు పెట్టారు. సమరశీలురను, దేశభక్తి 
భావాలు గల నాయకులను ఏరిపార వేశారు. మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో 5 వేల 5 వందలమంది నానికానె నికుల్ని ఇళ్ళకు సంపివేశారు. PF 
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లొంగిపోయిన రెండురోజుల్లో నే కేంద్ర సమ్మె 

కమిటీ అధ్యక్షుడు ఖాన్నూ, ఇతరో సభ్యుల్ని అరుస్తు 

చేసి, ఎక్కడికో తీసుకుపోయి డి"టెన్ చేశారు. సమ్మె 

కమిటీ అధ్యక్షుడు “మేం భారత దేశానికి లొంగి 

సోయాముకొని (బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కాదు” అని వెళ్ళిపోయే 

ముందు సందేశమిచ్చాడు. 

ఫిబవరి 26 న గోండ్వానా నౌకలో ఒక వంట 
వాణ్ణి, ఇద్దరు నావికులను మరోనౌకకు తీసుకుపోతు 

నాష్షిమని సెప్పి అన్ని సర్దుకోమన్నారు. తీరా ఒడ్డుకు 
వెళ్ళేసరికి సాయుధ సై నికులున్న లారీలో ఒక సైనిక 

శిబిరానికి ఖెదీలుగా “తీసుకుపోయారు. కొని గంటల్లో 
896 మందిని అరెస్టుచేసి. మూలఃడ్ సెనిక శిబిరానికి 

తీసుకుపోయారు. “కరాబీలో లొంగుబాటు జరగిన 

వెంటనే నావికా సైనికుల్ని అరెస్టుచేసి, మాలిక్ శిబి 

రంలో పెట్టారు. "ిటిష్ సైనికుల్ని కాపలా పెట్టారు. 
వాళ్ళ నాయకు లెవరని (పశ్నిస్తే తామే నాయకులమని 
(ప్రతివారూ చెప్పనాగారు. దాంతో నావికొ సైనిక 

భె ఖు దీల్ని మూడు శివిరాలలోనికి మార్చారు. కమాం 

డింగ్ ఆఫీసర్, నాయకుల్ని ముందుకు రావాల్సిందిగా 

కోరాడు, కానీ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఆ తర్వాత 

కొందరి పేర్తుచెప్పి. వాళ్ళని ముంచుకు రమ్మన్నాడు. 

కాని ఎవరూ రాలేదు. ఎవ _రెనా ముందుకు అడుగే సె. 

అతనితో పాపే, ఇతర్లు కూడా అడుగు వేసేవారు. ఇక 

గత్యంతరం లేక పైన చెపిన విధంగా మూడు శిబి 

రాలలోకి మార్చారు. హిందూ ముస్తిం శిబిరాలగాను,. 

రాష్ట్రారిల 2 వారిగాను, ఇంకా అనేక ఏధాలుగొను ఏరిని 

విభజించారు. కాని వారి దృఢ నిశ యాన్ని మాత్రం 

కదల్చలేక పోయారు. 

థె దిలు నౌకా వంటశాలలోని ఆహారం తీసుకొ నేం 

దుకు నిరాకరించారు. తమ "నె హచరుల కిచ్చే 

ఆహారాన్ని తమకూ రాడు. వంటవాళ్ళు 

అందుకు సిద్ధపడటంతో వారు అంగీకరించారు. 

ఆఫీసర్ల "భోజనశాల, నివాస గృహాలు ెదీలకు 

దగ్గరలో నే వుండేవి. రాత్రిళ్ళు ఖైదీలు అల్లరిచేస్తూ 

పెద్ద శబ్దం చేసేవారు. తెల్లవాడై సే కమాండింగ్ ఆఫీ 

సరుకు చిశై శి తింది. అందరినీ కౌలి వేస్తానని బెదరిం 

చాడు. వాళ్ళు ఖై దీ గదుల కెదురుగా, బాష్పవాయువు, 

పొగబొంబుల 'జనరేటర్లు సిద్ధం చేసి వుంచాడు. దాంతో 

ఖైదీలలోనేగాక, సిపొయిలలో కూడా అసంతృ ప్రి ప్ప 

“విధంగా 850 మంది విడుదలయ్యారు 
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గింది. ఇది గమనించి ఉన్నతాధికారులు సర్పుబాటుచేసి, 
విచారణ కోర్టును నియమించింది. 

కరాచీలో ఆ విధంగా 500 మందిని మాలిక్ శిబి 

రంలో ఉంచారు. ఖెదీలు క్షమాదానం కోరాలని మొదటి 

నుంచీ (పయత్నంచేశారు. మొదట తిరస్కరించినా, 
తర్వాత కొందరు నావికా సెనికులు లొంగిపోయారు. 

వారి ఐక్యత అలా భగ్నమయింది. క్షమాభిక్షకో రిన 

వారిచే, మళ్ళా ఎప్పుడూ అధికార్ల ను ఇబ్బంది పెట్ట 

టోమని హామీ పక్రాన్ని రాయించుకొన్నారు, ఆ 

. తక్కీ-నవారిని 

కఠినంగా శిక్షించారు. 

బొంబాయిలో కూడా ఇలాగే జరిగింది కొని నావికా 

సైనికులు ఆ _పయత్నాన్ని (ప్రతిఘటించారు. 

మూలండ్ శిబిరంలో సమ్మె విరమణ తర్వాత 

ఒక వారమయ్యే సరికి 8980 మందిదాకా ఖై దీలుచేరారు. 

అక్కడ పారిశుధ్య పరిస్టితులు అధ్వాన్నంగా ఉండ 

టంతో, చాలామంది జబ్బుపడ్డారు. ఆహారం కూడా 

చాలా చెడ్డగా వుండేది, వాసన వేసేది. నావికా సెని 

కులు ఏ పరిస్దితిలో సమ్మె చేశారో ఆ పరిస్టితుల్నే 

ఇపుడు కక్షతో అధికారులు ప్రవేశ పెట్టారు. 

విచారణ సంఘా లేర్చురచి, వాటిద్వారా తతంగం 

సడిపి, సమ్మె నాయకు లెవరో తెలుసుకోడానికి అధి 

కార్లు పసేయత్నించే వారు. కాని వారి ఆటలు సాగేవి 

కావు. 

నావికా సైనిక భె దీల పరిస్థితి, నానాటికీ క్షీణిం 

చింది. మార్చి 12 న మంచి ఆహారం కావాలని అధి 

కారులతో ఘర్షణ పడ్డారు. అధికార్ల దురుసుతనానికి 

నిరసనగా నిరాహార వతం సాగించారు. ఐతే (ప్రభు 

త్వం తన గూఢచారులను ఖై దీల మధ్య వుంచింది. 

వాళ్ళు ఖైదీల ఐక్యతను విచ్చిన్నం చేయడానికి (ప్రయ 

త్నించేవారు. 

అధికార్లు ఒకరోజు సాయంత్రం సినిమా (ప్రదర్శ 

నకు పర్బాటుచేశారు.. ఖైదీలు దాన్ని బహిష్క-రించ 

నిశ్చయించారు. ఐనా "ఆ (ప్రదర్శన కొనసాగుతూ 

వుంచే, అస్తామ్ అనే యువకుడు తెరచించి పారేళాడు. 

అధికొర్లు, మురాలా 'సెనికుల్ని సంసిద్దంగావుండాలని 

అజ్ఞాపించారు. కర్ఫ్యూ  విధింపబిడింది, “నమ్మె చేసిన 

వొ వాకీని గదుల్లోకి పంపించి వేశారు. 
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కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ౩ పైన్ నాట్ వచ్చి 

“భోజనం చేసేవారిని చేయవద్దని "ఫోత్సహించేవారిని 
అరెస్టు చేశామని తక్కిన వౌరంతా భోం చేయవల 

సి-దని కోరాడు. 

జ్ ఖై దీలందర్నీ ఒక్కచోట ఉంచితే తప్ప భోం 

చేయబోమని వారు నిరాకరించారు. మరో శిబిరంలోని 
సమ్మె నాయకులు ఒక విజ ప్తిని తయారుచేసి, 
ఆర్. ఐ యన్. నెనికు లకు, = సైనికులకు, వై మాని 

కులకు పంపడానికి సంసిద్దలయ్యా వ. తమ “శీబిరం 

వద్దకు | బ్రిటిష్ సెనికులను రప్పించారనీ, మరాఠా 
సెనికుల్ని రె రై ఫిణ్ళ లోడ్ చేసి వుంచవలసిందని కోరా 

రనీ ఈ పత్రంలో రాశారు. కాని ఈ పం ఎవరికీ 
చేరకముందే అధికార్లు మ మరోసారి దాడిచే 

సమ్మె నాయపడు ఖాన్ను వేరేచోటికి పంపాలని 
అధికార్లు నిశ్చయించారు. ఖాన్ తిరస్కరించాడు. బాయ్ 
నెట్ చూపి, మూటకట్టినట్లు అతన్ని లారీలో పడ 

వేశారు. ఈ దృశ్యం“ చూసి సహించలేని అస్తామ్ 
అనే యువకుడు 'కె పైన్ నాట్ వద్ధకు వెళ్ళి అతని దుస్తు 
లపై ఉన్నతాధికౌర చిహ్నాలను “ఊశదబెకాడు.. చెప్పు 
తీసుకొని అతని ముఖం మీద కొట్టాడు. 3 పెన్ నాట్ 
మరాఠా సైనిక కాపలాదార్హను కాల్పులు సాగించాల్సిం 
దిగా ఉ తర్వు చేశాడు. కొని వారు తమ రె రె ఫిళ్ళను 
కిందపడవేసి, తమ సోదరులను కౌల్న నిరాకరించారు. 

ఏదో గలాభా జరుగు కున్నదని ఇతర బార క్ లలోవున్న 

నావికా సైనికులు బియటికి వచ్చారు. ఖె దీల గేటు 
బద్దలుగొట్ట (ప్రయత్నించారు, ఇంతలో "బిటిష్ నని 
కులు వచ్చి టామీ గన్లతోను, తేలికపాటి మెషిన్ 
గన్లతోను కొల్చారు, నావికా సెనికులు చెదరి 
పోయారు. . 

నిరాహార(వతంలో దాదాపు 60 మంది జబ్బు 
పడ్డారు. వారిలో పరిస్థితి మరీ పమాదంగాఉన్న వారిని 

మూరాండ్ శిబిర సమీపంలోని సము(ద్రతీరానికి తర 
లించారు. నుంచి ఎండలో వుండటంవల్ల వడ దెబ్బ 
తగిలినవారు దాదాపు 54 మందిదాకౌ వున్నారు. కొంద 
రిని మఠొ శిబిరానికి తరలించారు. నిరాహార వ్రతులకు 

భారత సాంతోం[తో బ్రో 

బలవంతంగా ఆహారం ఎక్కించ సాగారు. ఒక 

20 మంది తప్ప, అంతా నిరాహారవతం విరమిం 

చారు. ఈ పరిస్థితులలో కళ్యాణీలో ని నాయకుల 

సలహోతో తక్కినవారు కూడా మార్చి 18న నిరాహార 
(వతం విరమించారు. 

ఈలోగా కళ్యాణ్ లో జరిగినదేమిటి * అక్కడ 

నిరాహార్యవతుల్ని కూడా ఒకచోట నుంచి, మరో 
చోటికి కవాతు చేయిసూ నడిపించారు. నడవలేక తిర 

స్కరించినవారిని (బిటిష్వాళ్ళు “జై పొంద్ కుక్కల 
కొడుకులు” అని తిడుతూ కాళ్ళతో తన్నేవారు. ఇది 
హించలేక ఒకడు కాపలా సెనికుడి పై దాడి చేశాడు. 

అప్పడు ఖై దీ లందర్నీ గదికి ముగ్గుకు “చొప్పున బ౨ధిం 

. చారు. వారేవ స్తువులన్నీ లాక్కున్నారు. 

(బిటిష్ సైనికులకు కూడా, మొదట వీరంతా 

పాందూ ముస్లిం కలహోల్లో పాల్గొన్నారని భావించారు, 

చివరకు అసలు విషయం తెలిసింది. కొంతవరకూ 

వౌరి వె ఖరి మారింది. 

చివరకు ఏపిల్ 5న మొట్ట మొదటిసారిగా 

కొందరిని ఉద్యోగానికి అనర్లు లని" ఇళ్ళకు పంపారు. 
వారికి “ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్” “జై హింద్” 

అంటూ వీడ్కో-లు ఇచ్చారు. 

ఇండ్లకు పంపి వేయదిడుతున్న నావికా సె నికులకు 

వారి పోర దుస్తులు వారికివ్వలేదు. జీతాల కోసం 

వెళితే అక్కడ వా వారి కొతారో ఏమీలేదు. వివరంఅడిగి తే 

చెప్ప నిరాకరించారు. గా వాళ్ళకీ ఇచ్చిన సంచీ 

(కిట్) తిరిగి ఇవ్వాలని 1 పట్టుబట్టారు. సైనిక తిరుగు 

బాటులో పాల్గొన్నారంటూ డిళ్చార్డి చేశారు. 

చేతిలో దమ్మిడీ లేదు. దుస్తుల్లేవు. తిండిలేదు. 

సాయుధ ,నెనికుల కౌపలాతో CF రై లెక్కించి “ఇక 

దొంబాయి ముఖం చూడవద్దని” సాగనంపారు. 

ఆ విధంగా భారత నావికా సైనికులు, నొకలపె 

వున్నా, జైళ్ళలో వున్నా తుదకంటా వీరోచితంగా 
పోరాడారు భారత _ నావికా వైసకుల తిరుగుబాటు 

దేశంలో పరిసితి విప ప్ప వోన్యుఖంగా నడుస్తున్నదని 

నిరూపించింది. భారత స్వాతం డ్ర్య అవత రణను 

త్వరితం చేసింది. 



 రాయబారవర్వం 

1048 అక్షోబరు 18 న సర్ ఆర్బివొల్డ్ వేవెల్ 

భారత దేశానికి వై _సాయిగా వచ్చాడు. 1944 జనవరి, 

ఏపిల్ మాసాల మధ్య వై సాయితో గాంధి, భారత 

దేశ స్వాతం(త్యానికి సంబంధించిన (పతిష్టంభన తొల 

గించడానికి ఉత్తర (పత్యుత్త తరొలు జరిపాడు. కౌని 

లాభంలేక పోయింది 1944 ఏపిల్ 14 న జబ్బుపడిన 

గాంధీని మే 6 న విడుదల చేశారు. మరికొంత మంది 

కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుల్ని విడుదల చేశారు. 

జై ళృలోవున్న కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులతో 

పందక్నీ కలిసికొనే అవకాశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా 

వె వై సాయిని గాందీ కోరాడు. కాని అతడు అందుకు 

నిరొకరించాడు. శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని (ప్రారం 

భించే ఉద్దేశం తనకు లేదనీ, పొరపరిపాలన పె పూర్తి 

పె త్రనం గల జాతీయ (పభుక్వంకో తాను 'నెత్ఫ ప్త 

చెందగలనని తెలియచేశాడు. ఐనా వె వె సాయి ధోరణి 

సుముఖంగా లేదు. ముఖ్య మైన (గూపులూ, మెనారి 

టీలు ఒక ఒడంబడికకి వస్తే జాతీయ తాక్కాలిక వభు 

త్వాన్ని ఏర్పరచవచ్చునని వై (సాయి అన్నాడు, 

1944 అక్షోబరు5్ న అమెరీ కాం(ెస్ వర్కింగ్ 

కమిటీ సభ్యులను ఎందుకు విడిచి పెట్టాలో కౌరణం 

కన్పించడం లేదని అన్నాడు. 

ఒకపక్క వె వై స్రాయితో గాంధీ ఆ త్తర పత్యు త్ర త్ర 

రాలు జరుపుతూనే, జిన్నాతో కూడా ఉ శ్రర (పత్యు త్ర 

రాలు జరిపాడు. కాం(గెస్, వీగ్లకు ఒక అంగీకారం 

కుదిరితే తప్ప, దేశ స్వాతంత్ర్యం సాధించటం కష్ష 

మని గాంధీ భావించాడు. 

రాజొజీ వథకం 
గాంధీ అనుమతికో చ్మకవర్తు రుల రాజగోపాలాచారి 

(రాజాజీ ఒక పధకాన్ని రూపొందించాడు. 1944 

జూన్ $0 న దాన్ని జిన్నాకు అందించాడు. 1940 లో 

లీగ్ చేసిన లాహోర్ తీర్మానాన్ని దాదాపు ఇది అంగీక 

రించినపే అవుకుంది. మౌలానా ఆజాద్ దీనికి 

అభ్యంతరం కూడా తెలియచేశాడు. కాంగగైస్ ఇది 
వరలో అవలంబించిన వె ఖరికి ఇది భిన్నమెనదని 

ఆయన అభి(పాయ పడ్డాడు. (ా 

రాజాజీ పథకం (ప్రకారం ___ 1. దేశ స్వాతం 

త్యాన్ని సాధించటంలో ముస్లింలీగ్ కౌం(గెస్తో 

ఏర్పరచే కోర్కెను మొట్టమొదట 
లన్నాడు. అప్పుడే కొం(గెస్తో లీగ్ సహాకరించు 

సహకరించాలి. 

ఏర్పడుతుంది. 

2. బెంగాల్, పంజాబులలో ముసి మేతరులు అధిక 

సంఖ్యాకులుగా వున్న (ప్రాంతాలను, పాకిస్తాన్లో 
చేర్చరాదు. దీని అర్థం తూర్పు పంజాబ్లో హిందు 
వులు, సిక్కులు అధిక సంభ్యాకులుగా వున్న జిల్లా 

లను, పశ్చిమబెంగాల్ లో హిందువులు అధిక సంఖ్యలో 

వున్న జిల్లాలను పాకిస్తాన్లో చేర్చకుండా. వదలి 

వేయాలి. 

8. పాకిస్తాన్ ఏర్పడేముందు, ఏర్పరచదలచిన 

నా పాకిస్తాన్ "పాంతంలోని పజాభి పాయాన్ని, జనాఖి 

(పాయ'సే సేకరణ (పెబిసెట్) ద్వారా తెలుసుకోవాలి. 

శీ పాకిస్తాన్, హిందూస్తాన్ ఎర్పడిన తర్వాత 

కూడా ఈ రెండు దేశాల మధ్య, అఖండ భారతదేశం 

యొక్క రక్షణ, రవాణా, ఇంకా ఉభయులకూ అవసర 

మెన ముఖ్యవిషయాలమీద ఒడఎబడిక జరగాలి. 

ఈ పథకం ఆధారంగా, గాందీ 1944 జూలై 

ఆగస్టు మాసాలలో జిన్నాతో ఉత్తర _పక్యు త్తరాలు 

జరిపాడు . 

1944 "నె సెపైబరు 9 న గాందీ నన్నాను టొంబా 

యిలో కలిశాడు. నిరొ శ్రగమాటంగా చర్చలు సొగాయి. 

రాజాజీ పథకాన్ని జిన్నా తోసిపుచ్చాడు. పాకిసాన్ 

అఎగికరించా 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక పాకిసాన్ 

తుందని, స్పష్షంచేశాడు (బిబిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపో 

దేశానికి స్వాతం త్యం వచ్చాక స్యతం(త్ర భారత 

దేశం పాకిస్తాన్ ను ఏర్పరచచదేమో నన్న సందేహం 

వెలిబుచ్చాడు. అంతేకొక సంజాట్, బెంగాల్ రాష్ట్రాలు 

పూర్తిగా పాకిస్తాన్లో ఛాగాలు కొవాలని కోరాడు. 

జనాభ్మిప్రాయ “సేకరణ (పైబిసెట్)క కూడా ఆయన 

వ్యతిరేకత తెలియచేశాడు. హిందువులు, ముస్తి ములు_ 

రెండు వేర్వేరు జాతులు అనే భావాన్ని గాందీ అంగీక 

రించాల్సిందిగా జిన్నా కోరాడు, కౌని గాంధీ ఈ రెండు 

జాతుల సిద్దాంతం అంగీ కరించలేదు. 

“భారత్ దేశంలోని అత్యధిక ముస్తి ములు మతాంతరీ 

కరణద్వారా ముస్టిములయ్యారు. అలా మతం మార్చు 

కొన్న వారి వంశీకులు. నేటి ముస్తి ములలో అధిక 

సంఖ్యాకులు, బెంగాలీ ముస్తి 0, బెంగాలీ హిందువు 
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లాగానే బెంగాలీభాష మాటాడతాడు. వార ఆహోర 
విధానంలోగానీ, వస్త్రధారజలోగాని భేదంలేదు. ఆనంద 
వారవశ్యంలో ఒకే రీతిని అనుభూతి పొందుతారు. 
దక్షిణాదిన వీదముసి ముల విషయంలో కూడా ఇదే 
వర్రించుతుంది. వంశపారంపర్య హక్కుకు సంబం 
ధించిన హిందూ లా ముసింలలో అనేక గూపులకి 
వ రించుతుంది. .... భారత దేశంలోని హిందువులు, 
ముస్తే ములు రెండు జాతులుకొవు. ఒక జాతిగా దేవుడు 
సృష్టించిన వాళ్ళను మానవుడు ఎన్నడూ (రెండుగా) 
విభజించలేడు ” అన్నాడు గాంధీ. 

“పాకిస్తాన్, హిందూస్తాన్ ”లుగా భారత దేశాన్ని 
విభజించడంతప్ప, హిందూ ముసి ౦ సమస్యకు మరో 
పరిష్కారమార్షంలేదని 1944 అక్షోబరు 8న స్పష్టం 
చేశాడు జిన్నా. 

మూడు వారాలపాటు జరిగిన గాందీ జిన్నా చర్చలు 
విఫలమయ్యాయి, కొని ముస్తెమ్ (పజల దృష్టిలో 
జిన్నా అంతస్తు పెరిగింది. అతని పాకిస్తాన్ వాదనకు 
బలం చేకూరింది. 

1945 జనవరిలో కేంద్ర అసెంబ్లీలో నాయకుడుగా 
వున్న భూలాభాయ్ దేశాయి, 'కేం[ద అసెంబ్లీలో 
ముస్తిం లీగుకు డిప్యూటీగా వున్న లియాకత్ ఆలీభాన్క్రు 
మధ్య ఈ సమస్య పె సంప్రతింపులు జరిగాయి. 

తాత్కాలిక జాతియ (పభుతంలో కౌం(గెస్కు 
40 శాతం, ముసింలీగొకు 40 శాతం, ఇతర (గూపు 
లకు 20 శాతం "స్థానాలు వుండేటట్లు, ఆ (వాతిపదిక పె 
మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పర చేటట్టు --- వీరు ఒడంబడికకు 
వచ్చారు. ఈ సూచనను వెస్తాయి వేవెల్ ముందు 
వుంచారు. వైస్రాయి బ్రిటిష్ మంత్రివర్గంతో చర్చిం 
చాడు. ఆ తర్వాత వెసాయి వేవెల్ 1045 
నెపైంబరు 18 న ఒక (ప్రకటన చేశాడు. త్వరలో 
రాజ్యాంగ పరిషత్ (కౌన్ స్టిట్యుయె: ట్ అసె వీ) 
ఎర్బరచుతామనీ, ఆ సభలో సంస్థానాధీశులకు 
ఎంత పాతినిధ్యం కావాలంటారో, ఆ విషయం 
గురించి వారితో చర్చించుతామనీ అన్నాడు. 
(వీటిష్ వాణ్ళు భారత దేశం నుంచి వె దోొలగాక బిటిన్ 
భారత దేశాల మధ్య వుండాల్సిన సంబంధాల గురించి 
(పసావించాడు. 1945 డిసెంబరులో ఎన్నికలు జరుగు 
తాయని తెలియసరచాడు. వేవెల్ పథకం గురించి 
చర్చించడానికి సిమ్గాలో వివిధ (ప్రతినిధుల సమా వేశం 

ఖొర్ త్ న్యూతంత్యోః 

జరిగిందీ. ఈ సమావేశానికి ముందు కౌం(గెస్ 
వర్కింగు కమిటీ సభ్యుల్ని విడుదల చేసింది 
(పభుత్వం. 

వేవెల్ పథకంలో ముఖ్యమైన అంశం__వై (సాయి 
సర్వ వై న్యాధిపతి మినహా, వై (సాయి కార్యనిర్వాహక 
వర్గంలోని మి.గతా సభ్యులంతా భారతీయులే వుంటారు. 
“సవర్ణ ' హిందువులు, ముసిములూ సమాన (పాతి 

నిధ్యం కలిగి వుంటారు. ”" 

ఈ ఎరకు రెడు పారీలు లోఐడాయి. హిందువుల సీట్లన్నీ తనకు వస్తాయనీ, అవేకోక ఒకటి రెండు 
ముస్తిం సిట్లు కూడా వస్తాయనీ కౌం(గెస్ ఆశించింది. 
ముసి ౦ సీట్లన్నీ తనకు వస్తాయని లీగ్ ఉవ్విళ్ళూరింది. 
వేవెల్ నాటకాన్ని కాం(గెస్ ,లీగ్లు రెండూ (గవాంచ 
లేకపోయాయి. కాంగగెన్, లీగ్లు పరస ఎరం నిందించు 
కున్నాయి. దీనితో కౌస్త ఊపిరి పీల్చుకొన్న (బిటిష్ 
(పభుత్వం, తాము అధికారం ఇచ్చేందుకు సిద్దంగా 
వున్నా, భారతీయుల అనైక్యత అందుకు అడ్డుపడు 
తున్నదని (ప్రపంచానికి "చాటింది. 1845 జూన్లో కౌంగెస్, లీగ్ తదితర (ప్రతినిధుల సమావేశం 
విఫలమైంది. (ప్రతిష్టంభన తొలగించలేక పోయింది. 

1045 జూలె 14న లార్డు వేవెల్ సిమా సమా వేశం వ్. విఫలమైందనీ, అందుకు బాధ్యత తనజ్జోననీ (ప్రకటిం 
చాడు. వై సాయి కార్యనిర్వాహక సభ్యులలో ముసి 
ములకు కేటాయించిన సభ్యు లందర్నీ ముసింలీగ్ 
మా(తమే నామినేట్ చేయాలని జిన్నా పట్టుబిట్రకం వల్ల , సిమా సమా వేశం విఫలమైందని మోలాలానా 
ఆజాద్ జూలై 14న [పకటించాడు. కౌం(గెస్ 
జాతీయ సంస్థ కనుక, కనీసం ఒక ముసిం సభ్యుడి 
నెనా నామినేట్ చేసేందుకు దానికి హక్కు_ వుండాలని 
పట్టుదిటిందనీ, అందుకు లీగ్ అంగికరించనందున 
సమావేశం విఫలమెందనీ అకాలీ సిక్ నాయకుడు 
మాస్టర్ తారాసింగ్ వెల్ల డించాడు, 

ది 'టెమ్బు, డైలీ జెలి గ్రాఫ్, న్యూస్ (క్రానికల్, 
లాంటి లండన్ దినపతికలన్ని సిమా సమావేశ 
వైఫల్యానికి జిన్నా కారకుడని (ప్రకటించాయి. డైలీ 
మెయిల్ ఇలా వ్యాఖ్యానించింది. “క్రిప్స్ (ప్రతిపాదన 
లను గాంధీ భగ్నం చేశాడు, వేవెల్ (పతిపాదనలను 
జిన్నా భగ్నం చేశాడు.” 



నం (గమ బోరీ క్రీ 

భారత దేశం పె జపాన్ దండయా(త (ప్రమాదం 

వున్న సమయంలో కప్ వచ్చాడు. ఆ (ప్రమాదం 

కౌసా తొలగగానే (క్రిప్స్ రాయబారం కూడా హఠా 
త్తుగా ముగిసిపోయింది. 1845 జూలెలో (బ్రిటన్ 

ఎన్నికలలో కన్సర్వేటివ్ పార్టికి, లేబర్ పార్టీ విజ మ 

(ప్రమాదం దాపురించినపుడు వేవెల్ పథకం వచ్చింది. 

ఎన్నికలు ముగియడంతో వేవెల్ పథకం కూడా భగ్న 
మైంది. అమెరికా వత్తిడివల్ల (క్రిప్స్ రాయబారమూ, 
సోవియట్ ఒత్తిడివల్ల. సిమ్లా సమా వేశమూ జరిగినట్లు 

కూడా కొందరు వ్యాఖ్యానించారు. 

ఈ సమయంలో రెండు |పధాన స.ఘటనలు 

జరిగాయి. ఒకటి (బిటన్లో లేబరు పార్టీ విజయం 

పొందింది. జపాను 1945 ఆగసు 14 న లొంగి 

పోయింది. 2 

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కాం(గెస్ నాయకత్వం 

పేజా పోరాట వేల్లువను పోత్సహించలేదు. హిందూ 

ముస్లిమ్ (పజలు సంయు క్రంగా (విటిష్ వ్యతిరేక 

పోరాటాలు. సాగించుతున ఎపుడు (క్రమేపీ హిందూ 
ముస్తిమి మ్ విభేదాలు తగ్గిపోయి వుండేఎ కాని (బిటిష్ 

కుటీల పన్నాగాలలో 'బక్కుకున్న కాం(గెస్ లీగులు 

పరస్పరం నిండించుకోడంలో నే సరిపుచ్చుకొన్నాయి. 

నాయకత ౦ జై కె శలో వున్న రోజుల్లోనే 1942 లో 

(పజలు అసమాన పోరాట పటిమను (ప్రదర్శించారు. 

అలాంటప్పుడు కౌం(గెస్ నాయకత్వం బయటవున్న 

సమయంలో (పజా సమరశీల స్వభావానికి తగినట్టుగా 

వ్యవహరించలేక పోయింది. 

వె వేసాయి "వేవెల్ సె సెపైంబరులో ఎన్నికల గురించి 

(ప్రకటన చేసినట్లుగా నే, బ్రిటిష్ (ప్రధాని అట్లీ కూడా 
ఒక [పకటన “చేశాడు. 1942 లో (క్రీప్సు “ పతిపాద 

నలు యీనాటికీ యథాతథంగా నే ఉన్నాయని ఆ (పక 

టనలో ఆయన అన్నాడు. 

1942. 45 మధ్య ఏమీ మార్పు జరగనట్టుగానే, 

(టిటిష్ చభుత కం ధ్రవర్తి రించిన తీరు ఆలిండియా 

కాం_గెస్ కమిటీకి నచ్చలేదు. ఐనప్పటికీ కేంద 
రాస అ సెంల్లీల ఎన్నికలలో పాల్గొనాలని నిర్ణ యిం 

చింది, 

15945. 46 లలో ఎన్నికలు 
కేంద్ర శాసనసభకు 1945 లో జరిగిన ఎన్నిక 

లలో ముసి మేతర నియోజకవర్గాలలో, అధిక 
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స్థానాల్ని కౌం(ెస్ గెల్బుకొంది. ముస్తిమ్ నియోజక 
వర్గాలలో దాదాపు నూటికి నూరుపాచ్చ ముస్టింలీగ్ 

గెల్పింది. ఈ ఎన్నికలలో వోటింగ్ హక్కు చాలా 
పరిమితం. “మొదటి రౌండ్లో గెల్బాం.” అంటూ 

జిన్నా కౌంగగెస్ పె కవ్వింపు ధోరణిలో (ప్రకబన 
చేశాడు 1816 | మార్చిలో రాష్ట్ర శాసనసభలకు 

ఎన్నికలు జరిగాయి. 18 శాతం లోపల జనాధాకే 

వోబింగ్ హక్కు వుంది. అన్ని రాష్ట్రాలలోను 

జనరల్ నియోజకవర్గాలలో అం'పే ముస్లి మేతర 

నియోజక వర్గాలలో) కౌం (గెస్ అత్యధిక మెజారిటీ 

సంపాడించింది'. ముసింలీగ్ ఒక్క వాయువ్య రాష్ట్ర 

ములో తప్ప అన్ని చోట్లా ఘనవిజయాలు సాధిం 
చింది. వాయువ్య రాష్ట్ర జనాభాలో ముస్లిములు అధి 

కంగా వున్నా కాం(గాస్ పలుకుబడి అక్కడ ఎక్కు 

వగా వుంది. హిందూ (ప్రజలు మెజారిటీగా వున్న 

రాష్ట్రాలలోని, ముస్లిములు అధిక స ఖ్యగల బెంగాలు 

లోని. ముస్టిం నియోజక వర్గాలలో లీగ్ ఎక్కువ సీట్లు 

సంపాదించింది. పంజాబ్, సీంధులలో ముస్తిం (పజలు 

అధికంగా వున్నా అక్కడ సీట్లను ముసి. లీగూ, 

దాన్ని వ్యతిరేకించే స్తానిక పార్టీలూ పంచుకొన్నాయి. 

ఈ ఎన్నికలు వం రుజువు చేశాయి? వోటర్ల లో 

అధిక సంఖ్యాకులు ఐక్య భారత దేశానికే మొగ్గు 
చూపారు. ముస్లిమేతర (ప్రజలున్న రాష్రలలోని 
ముస్లిములకు పాకిస్తాన్ నిర్మాణంపల్ల ఆకర్షణ పెరి 

గింది. దేశం మొ త్తంమీవ చూసుకొన్నపుడు' ముసి ౦ 

ప్రజల అభిమానాన్ని ముస్లింలీగ్ పొందగల్లింది. 

వినిధ రాష్ట్రాలలో కాంగెస్ 980 స్థానాలు సంపా 

దించుకోగా, లీగ్ 497 స్థానాలు సంపాదించుకొ 

ఐతే ఒక్క బెంగాలులో మాత్రమే లీగు రాష్ట్ర వు 

త్వాన్ని ఎర్చాటు చేయగల్లింది. 

ఈ ఎన్నికలు భారత దేశ ఐక్యతను కాపాడాలని 
కౌం(గెసూ, పాకిస్తాన్ నిర్మాణానితై. లీగూ మరింత 
పట్టుదిట్టడానికి తోడ్పడ్డాయి. 

ఈ పరిస్థితులలో ఆర్. ఐ. యన్, సైనికుల 

సమ్మె జరిగింది. రాయబారాల పరంపరను వరసగా 

(బిటిష్ (ప్రభుత ౪౦ పంపడానికి దోహదం చేసిన ఆనాటి 

జాతీయ, అంత ర్లాతీయ పరిస్థితుల్ని కూడా సింహావ 

లోకనం చేయాలి. 
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రెండో (పపంచ యుద్ధం పూర్తయ్యేసరికి, గెలు 
పొందిన దేశాల్లో ఒక'టెన (బిటన్ బలహీన పడింది. 
(పపంచ అ(_గరాజ్యాల్లో అది మూడో స్థానానికి నెట్టి 
వేయబడింది. ఫాసిజం ఓీడిపోవటంతో జర్మనీ, 
ఇటలీ, జపాన్ల సొ(మాజ్యాలు తుడిచి పెట్టుకు 
పోయాయి. అమెరికా, (వీటిష్ సొ్యమాజ్యాలు సమసి 
పోలేదు. కాని ఎన్నో నష్టాలు కిలిగినా సోఎయట్ 
యూనియన్ బలమైన అ(గరాజ్యంగా రూపొందింది. 
(ప్రపంచంలో దాని పలుకుబడి ఎంతో పెరిగింది. 
విము క్ర యూరప్లో అనేక రాజ్యాలు, (ప్రజాతంత్ర 
రాజ్యాలుగా ఆవిర్భవించాయి. మరికొన్ని సోషలిస్టు 
రాజ్యాలుగా అవతరించాయి. చైనాపై జపాను ఆధి 
పక రం బద్దలై అది సోషలిస్తు దేశమెంది. వలస దేళా 
లన్నిటిలోను, స్వాతం [త్య ఉద్యమం తీ వతర 
మైంది. పరోక్షంగానో, (పక్యక్షంగానో (బిటన్ 
పలుకుబడి (క్రింద, ఆధిపత్యం (కింద వున్న దేశాలు. 
ఈజిప్పు. పాల స్టినా, బర్మా, మలయా, ఇండోనీషి 
యాలు తమ స్వాతం(త్యానికె ఒత్తిడి ఎక్కువ చేయ 
సాగాయి. 

ఈ పరిస్థితుల్లో (టిటిష్ ఆర్థిక బలమూ, సెనిక 
బలమూ చాలా సన్నగిలింది. (విటిష్ సెనికులు చాలా 
అలసి వున్నారు. సాామాజ్య సంరక్షణ కోసం ఇంకా 
తాము కషాలు సహించే స్థితిలో లేరు. 1945 వేసవిలో 
కన్సర్వేటివ్ పార్సీ ఓడిపోయి, (బిటన్లో లేబరుపా శ్రీ 
వచ్చింది. భారత దేశంలో పరిస్థితి పూర్తిగా మారి 
పోయింది. అధికారంలో ఇంకా కొనసాగడం (బిటిష 
వాళ్ళకు అసాధ్యమెంది. భారత జాతీయ సెనికుల 
(ఐ ఎన్ వ్ర విచారణ కాలులో ప్రదర్శించిన 
నిర్బంధ విధానం కౌని,' అస్సష వాగానాలు కొని, 

అ భారతీయుల్ని సంత్భ పి పరచటం లేదు * భారత సావి 
కుల తిరుగుబాటు, భారత వై మానిక దళంలో సమ్మె, 
జబల్ పూర్ లో ఇండియన్ సిగ్నల్ కోర్ సమె్మె-ఇవ న్నీ 
భారతీయు లకు స్వాతం్యత్యం ఇవ్వకపోతే పరిస్థితి 
అగ్ని పర్వతంలా బద్దలవుతుందని రుజువు చేశాయి. 
పోలీసులు, _ప్రభుక్వ ఉద్యోగులు సెతం జాతీయ 
భావాలపట్ల మొగ్గు చూ పెడుతున్నారు. ఇలాంటి పరి 
స్పితిలో వీరి సాయంతో జాతీయ ఉద్యమాన్ని అణ 
చాలనుకోడం అవివేకం అవుతుంది. దీనికితోడు 
సమ్మెలు, హరాళులు, (బిటిమ ఇండియా అంతటా 

ఖొరత సా తోం [ల 

వ్యాపించడమేకాక, సంస్థానాలకు కూడా పాకాయి. 
సంస్టాన (పజోద్యమాలు విజృంభించ సాగాయి ఇదే 
సమయంలో కార్మికుల, రెతుల పోరాటాబు కూడా 
వి_సరించాయి 1945 నవంబరు నుంచి దాదాపు (పతి 
ముఖ్యమైన పరిశమలోను సమ్మెలు జరిగాయి, 
కలకత్తాలో రవాణా, మున్సిపల్ కార్మికులు, నీటి సర 
ఫరా కార్మికులు సమ్మె చేశారు యుద్దం ముగిశాక 
పరిశమలరో కొత్త సమస్యలు ఉద్భవించాయి. పని 
నుంచి తొలగింపు, యుదకొలంలో ఇచ్చిన అదనపు 
జీతాల్లో కొన్నిచోట్ల తగ్గింపు, మరికొన్ని చోటపూ రిగ 
రద్దు చేయటం, కరువుభత్యం తగ్గించటం మొదలయిన 
చర్యల మూలంగా కార్మికుల్లో అసంతృప్తి పెరిగి 
సమ్మెలు సాగించారు. రైల్వే కార్మికుల సార్వత్రిక 
సమ్మె 1946 జూన్27 నుంచిసాగించాలని, నిర్హ యింసబ 
డినాజాతీయ నాయక లహామీతోవిరమింపబడింది. భారత 
దేశం లోని రైళ్ళకు పెటిన పెట్టుబడికి (పతిఫలంగా 
(బిటిషు వాళ్ళకు ఏటా 2 కోట్ల పౌండ్లు ముప్రేవి. ఐనా 
కార్మికుల స్వల్పకోర్కె_లను కూడా రైల్వే పరిపాల 
కులు తీర్చేవారు కాదు. రైల్వే కార్మికుల ఇబ్బందులు, 
కోర్కెలు న్యాయసమ్మత మైన వే ఆని నాయకులు 
అంగీకరించారు. రైల్వేబోర్డు పనినుంచి తొలగింపు, 
కనీస వేతనం _ఈ రెంటికీ సంబంధించిన సమశ్యలను 
అడ్డుడి కేషన్ తీర్పుకు దఖలు చేసింది. ఆ ల్వే పరిపాల 
కులు, 3 లే కౌరిికులు (ప్రదర్శించే ఉతాఫసాం 
చూసి బెదిరిపోయాము. జాతీయ నాయకుల హోమీని 
ధిక్కరించి కార్మికులపె పగ తీర్చుకోసాగారు. 
దానితో సౌత్ ఇఎడియా రె ల్వేలోని 490 వేలమంది 
కార్మికులు ఆగస్టు 24 నుంచి, సెపైంబర్ 28 వరకూ 
సార్వ (తిక సమె చేశారు. (కూర నిర్బంధ కాండ 
కూడా ఈ సమెను అణచలేక పోయింది. [పయిమరీ 
స్కూళ్ళ టీచర్లు కూడా సమ్మె చేశారు. వీరి జీతాలు 
ఇంటి నౌకర్ల జీతాలకన్నా తక్కువ, మామూలు కార్మి 
కునితో కలిసి మెలిసి వుండటం, వారితో కలిసి హక్కు 
లక. పోరాడటం వీరు నామోషీగా భావించేవారు. 
అలాంటి వారు సైతం సమ్మె చేశారు. 

ఐతే ఈ సమ్మెలను (బిటిమ వ్యతిరేక మహోద్య 
మంగా తీర్చిదిద్దడానికి కొంగెస్ నాయకులు సంసిదంగా 
లేరు. [946 మార్చిలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా వన న్ 
మౌలానా ఆజాద్ సమెల్ని, హ|్రాళ్ళను నిరుత్సాహ 



నం/గాయ బోరి [లో 

పరచాడు. విదేశీ పాలకులు ఇప్పుడు ఆపద్దర్మ ప్రభు 
త్వాధి కౌరులుగా వున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళతో పేచీ పడ 

వలసిన అగత్యం లేమ. త్వరలోనే అధికొరాన్ని వారు 

బదిలీ చేస్తారు. ఈ ధోరణిరో ఆజాద్ తన అభి 

_పాయాన్ని వ్యక్త కం చేశాడు. సమ్మెల్ని అణచడంలో 

టిటిమ "నె సైనికుల దురంతాల గురించి కూడా తీవంగా 

ఖండించకుడా, న్యాయవి వారణ (జుడిషియల్ ఎంకి 

యిరీ) చేయాలని కోరాడు. (బిటిషమ వాళ్ళు మూటా 
ముల్లె కట్టుకొని పోతున్నాంనీ, వారికి అలా మూటా 

ముల కట్టుకొనడంలో సాయపడాలనీ కాం! (గెస్ నాయ 

కులు కొందరన్నారు. 

భారత దేశంలోని ఈ సంఘటనల్ని విస్మరించటం 

(బిటిషమ లేజర్ పభుతాానికి అసాధ్యం, 1946 జనవ 

రిలో భారత దేశ నాయకులతో చర్చించడానికి, (బిటిషు 
పార్ల మెంట్ (పతినిధి వర్షాన్ని పంపింది ఫిబ్రవరి 18న 

ట్రిటిమ ప్రధాని అట్లీ ఓక (ప్రకటన చేశాడు, భారత 
దేశ సమస్య చాలా "ముఖ్యమైనది కనుక, కేబినెట్ 

మంతుల “ప్రత్యేక రాయబారాన్ని పంపుతానని (పక 

టించాడు. 1946 మార్చి 15 న మరో (పకట 

చేశాడు. “భారతదేశమే తన భవిష్యత్ న. 
ఎన్నుకోవాలి. (పపంచంలో తన స్థానమేమిబో అదే 

నిర యించుకో వాలి. (టిటిము కామన్ వేల్పులో ఉండ టానికి 

బహుశా భారత పేజలు ఎన్నుకోవచ్చు. అలా చేస్తే 

భారత దేశానికే ఎక్కువ సౌకర్యం. ఇతర (ప్రపంచంతో 
సంబంధం లేకుండా వేరు పడిపోయిన సంపూర్ణ 

జాతీయత ఈ రోజుల్లో నిజంగా కాలం చెల్లి న కోరి 

(టిటిషు కామన్ వెల్తూ? సా_మ్రాజ్యమూ కేవలం బయటి 

ఒత్తిడి అనే సంకెళ్ళతో కలిసి బంధింపబడి వుండ 

లేవు. "స్వేచ్చా (ప్రజల స్వతం్యత కలయక ఐతేనే 
ఆ రెండూ కలసి ఉండటం సాధ్యం “ఇదే (పకటనలో 

మెనారిటీ మెజారిటీని వీటో చేయరాదని అట్లీ ప్రకటిం 
చాడు. జిన్నా ఈ వాక్యానికి అభ్యంతరం "తెలుపుతూ 

“భారతదేశ విభజనను కోరుతున్నాం... పాకీ స్తాన్ 

స్థాపనను కోరుతున్నాం” అన్నాడు. 

మం) తివర్ల రాయబారం 

ఫిబ్రవరి 14 న (బిటిషు _పభుత్వం ఒక (ప్రకటన 

చేసింది. భారత దేశ రాజ్యాంగ కార్యదర్శి పెధిక్ 

లారెన్సు, సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్, లార్డ్ అలగ్జాండర్ లతో 

కూడిన మంత్రివర్గ. ధ్రతినిధివర్గం, భారత్ దేశం వెన 
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తుందనీ, కొంగెస్, లీగ్ తదితర రాజకీయ పార్టీ లతో 

సంప్రతింపులు సాగించుతుందనీ, ఆ (పకటనలో 

(బిటిషు (ప్రభుత్యం తెలియచేసింది. మార్చి 24న ఆ 

(ప్రతినిధివర్గం ఢిల్లీ చేరి, మూడువారాలపాటు, వివిధ 
పార్తీ ల నాయకులతో చర్చలు జరిపింది 

1946లో |చిటిషు మంతుల (పతినిధివర్ష ౦ వచ్చి 

నపుడు, దాన్ని గురించి అనేకమందికి సందేహాలు 

కొల్లాయి. కొని గాందీ “అధికార (పతినిధివర్షం ఒక 

గోప్ప దేశాన్ని మోసగిందేంమకు వస్తుందా ౩” అని 

ఆ సుదేహం నివృత్తి తి చేశాడు. 

ఐతే ఈ మంత్రివర్గ (ప్రతిగిధులు చేసిన సూచన 

లలో, అధికారాన్ని తక్షణం జడిలీచేసే విషయం 

ప్రస్తావించలేను. స్వాతం(త్ర్యం ఏ తేదీన ఇవ్వబడు 

తు? "దో లేదు మనదేశాన్ని ఆక్రమి”చివున్న (బిటిషు 

మ్. ఉపసంహరణ (ప్రస క్తి కూడా ఏమీలేదు. 

రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభను ఏర్పరచే విషయంలో, 

ఏకపక్షంగా (బిటిషము _పభ్యుతాని దే నిర్ణ యం. రాజ్యాంగ 

నిర్మాణసభ ఎవరెవరితో కూడివుండాలి ? దాన్ని ఏర్ప 
రచడానికి ఏ పద్దతి అవలంబి చాలి? ఇవన్నీ బిటిషు 
పభుక్వమే నిర యించాలి. రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభతో 

సంస్టానాధీకల * (పతి)ధుబు నొల్లోవంతు ఉంటారు. 

మిగతావారిని రాష శాసన సభలు "ఏను కోవాలి. పరి 

మిత మెన వోటింగుతోను, మక (ప్రాతిపదికతోను ఈ 

రాష్ట్ర శాసన సభా సభ్యులను (ప్రజలు ఎన్నుకొన్న 

విషయం మరచిపోరామ. కేంద్రం విదేశాంగ వ్యవహా 

రాలు, రక్షణ, రవాణా తన అధికారం కింద వుంచు 

కొంటుంది. సంసానాలు కాక మూడు (గూఫులుగా 

భారతదేశం వీభజింపబకుళుంది. “తాత్కాలిక 
ప్రభుత్వం”లో వై(సాయి కార్యనిర్వాహక వర్గ 

సభ్యుల పాత జొబితాస్టానే కొ త్త జాబితా వసుంది, 

ఈ పథకం కింద సెన్యాన్ని భారతీయం చేసే సమస్య 

(బిటిషు సర్వే సెనాని (పకటన (ప్రకారం “పదేళ్ళు లేక 

ఇరవై ఏళ్ళు, లేదా మరి కొంతకాలం” పట్టవచ్చు. 

ఇంతేకాదు, 1948 డిసెంబర్లో పార్ల మెంటులో 

(బిటిషు (ప్రధాని, చర్చిల్ మొదలైన (పతీపక్షాల వారికి 

- “టీప్స్ రాయబార కాలంనాటి 

(పకటనను మించి, తను మంత్రివర్గ పథకం ఏమాత్రం 

సమాధానమిస్తూ 

ముందుకు పోలేదని అన్నాడు. 
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“భారత దేశానికి స్వాతం తరం ఇవ్యడానికి అడంకి 
ఏమీలేదు. భారతీయులలో అనైక్యత ఒక్కపే అడం వస్తాంది.” అని నమి్మించడాన్కే (బిటి (ప్రభు౩ గం 
(పయత్నం చేసింది. భారత దేశ స్వాతం(త్య సమస్య 
వచ్చేసరికి, అది కన్సర్వేటివ్ లై నా, లేబర్ పార్ట్ వొరై నా, లిబరల్స్ ఐనా ఒకే పాలై పాడేవారు. ఉదా హరణకు క్షీ మెంట్స్ డేవీస్ (లిబరల్ నాయకుడు) 
ఇలా అన్నాడు. “ప్రస్తుత సమయంలో స్వతంత్ర 
(ప్రజలుగా, తమ దేశ (ప్రభుత్వాన్ని తమ చేతుల్లోకి 
తీసుకొ నేలాగ, (పపంచ (ప్రభుత కౌర్యక లాపాల్లో 
(Counsels) గర్వించతగిన తమ పాత్రను నిర్వ 
హొంచేలా వారికి (భారతీయులకు) మా శాయశ కలా 
భోధించాం, దయగా వుండటానికీ, సహాయపడటానికీ కూడా మా కాయశ కులా కృషి చేశాం.” 

ఇలాంటి బూటకపు మాటలు ఎవర్నీ మభ్య పెట్ట 
లేవు. భారతదేశ భవిష్యత్తును రూపుదిద్దే రాజ్యాంగ 
నిర్మాణ సభను. ఏర్పరచే బాది శ్రతను, 
(పేజాశం[త పద్ధతిపై ఎన్నుకోబడిన కౌన్ స్పిటూ 
యెంట్ అసెంబ్లీ (రాజ్యాంగ పరిషత్తుకి ఇవ్వలేదు, 
(బిటిష (సభుత్వమే ఏకపక్షంగా నిర్ణయించిన పద్ధతిలో 
అది నిర్ణయి౨చిన (పతినిధు 9౨తో రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభను ఎర్పాటు చేయడానికి పూనుకుంది. 

అసలు భారతదేశంమీవ ఇంత (పేమ, ఇంత 
దయ వొలకపోయడానికి అసలు కారణాని ఎ పి. జె. 
(గిఫిత్స్ 19690 జూన్ 24 న లండన్లో ఈసిండియా 
అసోసియేషన్లో ఇచ్చిన ఉపన్యాసం వెల్లడి చేస్తుంది, ఆయన భారత కేంద శాసనసభలో య్రూరాపారున్ 
(హపుకు నాయకుడు. గ్రిఫిత్) ఇలా అన్నాడు. 
 “ోటిటిమ మం(తివర్గ (ప్రతినిధులు వచ్చేముందు 
భారత దేశం, విస్తవ పాంగణంలో ఉన్నదని అనేక 
మంది అభిప్రాయపడ్డారు. మం (త్రివర్ష (పతినిధుల 
రాయబారం ఆ (ప్రమాదాన్ని తొలగించలేక పోయినా, 
కనీసం వాయిదా వేసింది” 

నిజంగా (బీటిషుసామాజ్యవాదానికి వలస (ప్రజల షె 
అంత వ లమాలిన _పేమవుంపే. ఇది ఇండోనీషి 
యాలో వీరోచిత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని అణచ 
డానికి జపాను నినికులను ఎందుకు ఉపయోగించు తుంది ? మలయాక్షు వింఠతరక మైన శాసన సంస్కరణ 
లను విందుకు[వవేళ పెడుతుంది? దిర్మా, సింహాళాలక్తు 

భొరొల్ న్నాంతోం (త 

కనీసం సంపూర డొమిని యన్ సేటస్ను ఎందుకు ఇవ 
లేదు.“ బిటిష్“రీటంలో కలికితురాయి”ఐన భారత దేశా 
నికి స్వాతంత్రం (సదానం చేసిపోడానికి (టిటన్కు 
అంత్ర దయపుటుకొసుందా ? 

అందుకని (ని టిటో మంత్రివర్గ పథకం రూపొందించి 
నది స్వాతం(త్ర్య్యం కౌదు. దాని వికృత స్వరూపమే, 
ఇంతకు పూర్వం సూచించిన రాజ్యాంగ చట్టాల కన్న 
ఇది భిన్నం కొవచ్చు. కాని వ పరిస్థితులలో నూ అది 
స్వాతం (త్యం అని అనిపించు కోలేదు. 

కౌం(గెస్, లీగుల మధ్య విభేదాలను చాకచక్యంగా 
ఉపయోగించు కొంటూ సాగించిన (బిటిష్ మంతి 
వర్ష రాయబార సం(పతింపులు విఫలమయ్యాక 1946 
మే 16 న (్రిట్లిన్ (పభుత్వం “రాజీ పథకం” అంటూ 
ఒక పథకాన్ని (ప్రకటించింది. దీని (పకారం____ 

1. (బిటిష్ ఇండియాలోని రాష్ట్రాలతో, సంస్థా 
నాలు కలిసి, ఆలిండియా ఫిడరేషనోగా వుంటుంది. 

2.ఆ ఫిడరేషర్కు సందింధించిన కేంద (పభుత్వ 
నికీ రక్షణ, విదేశాంగ ఏధానం, రవాణాలపెన మాత్రమే అధికారం వుటుంది. = 

రీ. ఇతర అధి కారాలన్ని రాష్ట్రాలకు ఉంటాయి. 
దీని వల్ల ముసి ంఅకు మెజారిటీ వున్న రాషాలలో 
తమ భవిష్యత్ను తామే దిద్దు కోవచ్చు. పొందువుల 
పెత్తనం అనే భయం ఇక్కడ వుండదు. 

4.హిందూ మెజారిటీ రాహ్టై9 లన్నిటినీ, ఎ.[గూపు గాను, వాయువ్య భారతి దేశంలోని ముస్లిం మెజారిటీ 
రాష్టా9 లెన సింధు, పంజాబ్, వాయువ్య రాష్ట్రం, 
దిలూచిస్తాన్లు “బి* (గూపుగాను, బెంగాల్ అస్నాం 
రాష్త్రా9లు “సి* (గూపుగాను విభజింప బడ తాయి.ఆయా 
(గూపుల్లోని రాష్ట్రా9లు కోరుకున్నట్లయిశే,ఆ (సూపులు 
సబ్ ఫెడరేషన్గా ఏర్పడవచ్చు. అలా ఏర్పడినపుడు 
వాటికి దఖలు పరచబడిన అధికొరాలను నిర్వహించు 
తాయి, 

5. పది లక్షల (ప్రజలకు ఒకరు చొప్పున ఎన్ను 
కోబడిన సభ్యులు గల రాజ్యాంగ పరిషత్తు, భవిష్యత్ 
రాజ్యాంగ చట్టాన్ని రూపొందించుతుంది. జనరల్ 
నియోజక వర్గాలలోను +ముస్తిం, సికు[ నియోజక 
వర్షాలలోని, రాష్ట్ర శాసన సభ్యులు, రాజ్యాంగ వరి 
షత్ సభ్యులను ఎన్నుకొంటారు. సంస్థానాలకు కూడా 
ఇదే దామాషాను (ప్రాతినిధ్యం వుంటుంధి. కాని ఆ 
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పతినిధులను ఎలాఎన్నుకోవాలి అనే విషయం సంసా 

నాధీశులతో సంపతింపులు జరిపివారిని చేర్చుకోవాలి | 

అలా ఏర్పడ్డ రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్య తుడు, 

ఇతర కార్యవర్గ “సభ్యుల్ని ఎన్ను కొంటుంది. ఏస్ 

మిక హక్కులు, మైనారిటీల రక్షణ గురించి సలహా 

ఇచ్చేందుకు సలహా + కమిటీలను నియమించు తుంది. 

6. దీని తర్వాత ఆయా(గూపుల రాష్టాంమి. సమా 

చేశ మౌతాయి. రాష ప్రభుత్వాల గురించీ, రావ్తాఫల 

(గూపు (పభుక ఏం “గురించీ, ని శ్రయాలు చేస్తాయి. 

7. రాష్ట్ర రాజ్యాంగ నియమావళిని, రాష్ట్రాల 

_గూపురాజ్యాంగ నియమావళిని ఎర్చరదాక రాజ్యాంగ 

పరిషత్ పూర్తి సమావేశం జరిపి,ఆరిుండియా సఫెడరే 

షన్ రాజ్యాంగ నియమావళిని రచిసుంది. ఇందులో ఓ 

ముఖ్య విశేషం ఏమంపే, రాష్ట్ర “రాజ్యాంగ నియమా 

వళిని కాని, రాష్ట్రల (గూపు రాజ్యాంగ నియమావళిని 

కాని, రచించటంలో రాజ్యాంగ పరిషత్తుకు ఎలాంటి 

పాత్రా లేదు. 

8. (బిటన్ భారత దేశాల మధ్య భవిష్యతి సంబం 

ధాల గురించిన ఒడందిడికను, రాజ్యాంగ పరిషత్ నిర్త 

యించుతుంది. 

9. కొత్త శ రాజ్యాంగ నియమావళులను రచించ 

డానికి కొంతకాలం పడుతుంది. కౌబిట్టి ఈలోగా తాత్కా 

లిక [ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. "అధికా రాలను, ఆ 

(పభుత్వం నిర్వహించుతుంది. కాం|గెస్, లీగులతో 

పాటు సిక్కుల భారత్ కై స్తవుల, పార్సీల (పతి 
నిధులు ఈ తాత్కాలిక [ప్రభుత్వంలో వుంటారు. 

1946 మే 24 న కౌం(గస్ వర్కింగు కమిటీ, 

(టైటిమ మం(త్రివర్త్ల (ప్రతినిధుల పె (పతివాదనలు 

చర్చించి, విమర్శించింది. కాని “ఈ దశలో అంతివు 

నిర యం చేయలేము” అని చెప్పింది. 1946 జూన్ 
రన ముస్తి మ్లీగు, ఈ |పతిపాదనలను అంగీక 

రించింది. “మరో 20 రోజుల తర్వాత కాంగెస్ 

వర్కింగు కమిటీ, తాము తాత్కాలిక ప సభుత్వంలో 

చేరబోమని తెలియచేసింది. కాని 

సభలో చేరడానికి, సుముఖత తెలియపరచిఎది. 

1946 జూల 7 న జరిగిన ఆలిండియా కాం(గస్ 

కమిటీలో కాం(గెస్ “అధ్యక్షుడు మౌలానా ఆజాద్, 

“రాజ్యాంగ నిర య 
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రాజ్యాంగం రూపొంజించడానికి [పాతిపదికగా ఈ పథ 

కాన్ని ఆలిండియా కాం(గెస్ కమిటీ అంగికరించింది. 

గత ఏడేజ్ళగా అధ్యక్షుడుగా వున్న ఆజాద్ స్టానే, 

జవహర్ లాట్ నహూ)ను కాంగెస్ అధ్యక్షునిగా ఈ 

సమావేశంలోనే ఎన్నుకొన్నారు. 

వహర్ లాల్ నెహూ) కౌంట్లగెస్ అధ్యక్షుడైన 

కర్వాత జూలై 10 న ప్మతికా విలేకరులతో మాట్లా 

డాడు. తాను, వెల్లడించే అభి పాయాబు వ్యక్తీ క్రిగతమెన 

వని అన్నాడు. చ వై టాయి, ముస్తి ంలీగులు భావించిన 

రీతిలో తాము “న్వాతం త్రం గురించి అర్థం చేను 

కోటం లేదని నెహూ9 అన్నాడు. విదేశీ పలుకుబడి 

నుంచి, పూ ర్తిగా విడివడినడే తాను ఊహించుతున్న 

స్వాతం(త్రా సని అర్థం అన్నాడు. అవసరమైతే (విట 

న్తో తెగ తెంపులు చేసుకొనే అవకాశం ఉన్నది 

అన్నాడు. భారత రిపబ్లిక్ను స్థాపించదలిచామని 

చెప్పాడు. 

మే. 16 పథకాన్ని యధాతథంగా కౌం|గస్ అంగీక 

రిస్తున్నదా ? తాత్కాలిక (ప్రభుత్య మంత్రివర్గంలో 

ఏయే పార్తీలు ఎంతమంది ఉ.డాలనే విషయాన్ని 'కూడా 

కౌం(గెస్ "అంగీకరించిందా ? అని విలేకరులు ప్రశ్నిం 

(బిటిషు మంత్రివర్గ (పతినిధులు (పతిపాదించిన మే 16. 
పథకాన్ని అంగీకరీంచాల్సిందిగా ఏదై ప్తి చేశాడు భారత 

ల. న్న 

చారు. ఏ ఒడంబడికలూ, కాం[గెస్ను బంధింపదేవనీ 

ఆయా పరిస్థితులలో ఉద్భవించే సమస్యలను స్వేచ్చగా 

కాం గెస్ ఎదుర్కొని పరిష్కరించ (పయత్నించు 

తుందని నెహూి అన్నాడు. (టైటిషు మం (త్రివ ధ్ర 

ప్రతినిధుల పథకాన్ని సవరించవచ్చునని దీని అర్హమా ? 
అని అడిగినప్పుడు నెహూ ఇలా జవాబిచ్చాడు : 

రాజ్యాంగ పరిషత్లో చేరడానికే మేం అంగీకరించాం, 

(బిటిమ మం్థత్రివర్ష పథకాన్ని మంచిదనుకున్న 

రీతిలో మార్చడానికీ లేదా సవరించడానికి, మాకు 

హక్కు వుంది.” 

రాజ్యాంగ పరిషత్ లో కౌంగెస్కు మెజారిటీ వుంది 

కౌబట్టి, నెహూ9 పకటన (పకారం, అది మే 16 

పథకాన్ని మార్చివేస్తుందనీ, అందువల్ల ముస్తిమ్లు 
హిందువుల నియంతృత్వం కింద పడివుండాల్సి "వస్తుం 

దనీ, నెహా9 (పకటన పై జిన్నా వ్యాఖ్యానించాడు. 
ఆయన ఆదేశాన్ని అనుసరించి, మంత్రివర్గ (పతి 

నిధుల _పతిపాదనలకు, ఇదివరలో తాము వెల్లడించిన 

అ గీకారాన్ని లీగు జూల 29 న “ఉపసంహరించు 

బ్రిటిషు. బిరుదుల్ని త్యజించాల్సిందిగా లీగు త్ర ఆ? 
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సభ్యుల్ని కోరింది. లీగు ఆశయాల లక్ష్య సాధనకు 
“ పత్యక్ష కార్యాచరణ”కు పూనుకోవాలని నిశ్చ 
యించింది. నిజానికి ఇది (బిటిషు వ్యతిరేక కౌర్యాచర ణకు ఊదేశించింది కాదు. కాంగెస్ పె ఒ తిడి కేవ 
డానికే శ్వ తీర్మానం చేసింది. జ 

1946 ఆగస్టు 16 న “ప్రత్యక్ష కార్యా చరణ ” 
దినం జరపాలని జిన్నా, ముసిం (పేజలకు విజ వి 
చేశాడు పాకిసాన్ ఏర్పాటుకు ఆందోళన (పాఠం 
థించాడు. వ్ 

ఆగస్టు నెల 6 న, నెహూంను తాత్కాలిక 
(ప్రభుత్వం వర్పరచవల్సిందిగా వైసాయి కోరాడు. 
కౌం(గెస్, లీగులు రె-డూ అంగీక రిసేనే తప్ప తాత్కా-లిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచే సమ్న్య లేదని 
చెబుతూ వచ్చిన వై్యసాయి, తన వైఖరి మార్చు కొనక తప్పలేదు. ఆగసు 8న కౌం(గెస్ వర్కింగు కమిటీ సమావేశమై బేషరతుగా (బిటి మం |త్రివర (ప్రతినిధుల పథకాన్ని అంగీకరించింది. నెహూ వ్య కై గతంగా వెల్లడించిన అభి_పాయాలతో నిమిత్తం లేదని 
స్పష్టం చేసింది. 

నెహూ9 ఆగస్టు 24 న తాత్మా_లిక _సభుత్వాన్ని ఏర్పరచాడు. ఏర్పరచే ముందు జిన్నాను లీగు తర ఫున తమ మంత్రివర్గ సభ్యులను పేర్కొ నవలసిందని 
కోరాడు. జిన్నా అందుకు తిరస్కరించాడు. వె(సాయి 
అధ్యక్షతన, నెహూ) ఉప (పధానిగా వున్న మంత్రి 
వర్గంలో వల్ల భాయ ప'పేల్, రాజేం[ద్మపసాద్, అసఫాలి, రాజగోపాలాచారి, శరళ్ చం(దబోస్, జాన్ 
మత్తయ్, సర్దార్ బిలదేవ్సింగు, సి. హెచ్. భాభా, జగ్గీవన్రామ్, డౌ॥ షాఫత్ అహ్మద్ ఖాన్, సయ్యద్ అలీజహీర్లు సభ్యులు. ముస్తి౦లీగ్ కనుక మనసు 
మార్చుకొని, మం(త్రివర్షంలో చేరదలచుకుం పే, 
అందుకు వీలుగా రెండు స్థానాలు ఖాళీగా వుంచారు. 

నె పైిందిరు 2 న తాత్కాలిక (పభుత్వం (పమాణ స్వీకారం చేసింది. ఈ మంత్రివర్గంలో ఆరురు 
కౌంగైన్ వాదులు, ఐదుగురు ముసి ములు, ముగురు 
మైనారిటీ వర్ష .పతినిధులు ఉండాలని అంతకు పూర్వం 
వె [సాయి చేసిన (ప్రకటనలో తెలియ చేశాడు. 
ల లీగ్ చే టత్యక్ష కార్యాచరణ "కు నిర్జ యింపబడ్డ 
ఆగస్టు 16 న కలకతాలో హాందూ... ముస్లిమ్ కలహాలు 

" చెలరేగాయి. ఆ కౌలంలో బెంగాల్లో న్యుహవరి 

తారల న్యా తం(త్యొ 

ముఖ్యమంత్రిగా వున్నాడు. ఆనాడు చెలరేగిన భీషణ 
హత్యాకాండను _ నిరాకరించలేకపోయింది రాష్ట్ర 
(పభుత్వం. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి సెలవు దినంగా 
(సకటించాడనీి, స్వయంగా కంటోలు రూము నుంచి 
పోలీసులన్న అల్లర్లకు (పేరేపించాడనీ, నిన్యాన్ని 
పిలవలేదనీ, సుహవర్షీపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. 
ఆగను 16నుంచి 19 దాకా యా హతా(కౌండ 
మును పెన్నడూ లేనంత ఉధృతంతో కొనసాగింది. 
ఆగస్టు 16కి పూర్వం కూడా సంయు క్ర రాష్ట్రాల 
(ఉత్తర పదేశ్లోను, అహ్మద్ బాద్ లోను, అక్క 
డక్క_డా హాందూ ముస్లిం కలహాలు జరిగాయి. ఐతే 
కలకతాలో మత కలహాలకు దారితీసిన ఊరేగింపులు 
(పారంభమైనపుడు, అక్కడ పోలీసులు కాని, ౧ 
కులు కాన్షి లేరు. కలహాలు ఎలా (ప్రారంభమైనా, (బ్రిటిషు (పభుత్వ మద్దతు కల్లిన మతతత్వశ కులు 
కూడా కార్యరంగంలోకి దిగాయి. నాల్గురోజులపాటు 
జరిగిన యీ హత్యాకాండలో వేలాదిమంది మరణిం 
చారు, అంతకు పదిరెటు గాయపడారు. దుకాణాల్ని దోచుకోవడమో, నాళీనీం చేయడమో జరిగింద. 
ఇంత జరుగుతున్నా, (విటిను గవర్నర్ కిమ్మనలేదు. 
కౌం(గెస్ లీగుం మధ్య ఐక్యతలేని సమయంలో, లీగ్ ఆగస్టు 16 ఆదేశం అంతర్యుద్ధానికి దారి తీస్తుం 
దని కమ్యూనిస్టు పార్టీ చేసిన హెచ్చరిక రుజువై ౦ది. 
అంతర్యుద్ధం  జెదిరింపుతో (బ్రిటిషు (పభుత్వాన్నీ కౌం(గెస్నీ తమ కనుకూలంగా లొంగదీయాలని 
లీగ్ భావించింది. కౌం(గెస్ కూడా యీ సమయంలో 
చాకచక్యంగా వ్యవహరించక (బిటిష పన్నాగంలో 
పడింది. భారతదేశంలో హొందూ ముస్తిములు కొట్టుకు 
చస్తుంటే, (బిటిషు స్నామాజ్యవాదులు ఏరిద్ద రిమధ్య 
తటస్టులమన్నట్లుగా (సపంచానికి చాటడానికి పయ 
త్నించారు. 

కలకతా మత కలహోలు బీహోర్, బొంబాయి. 
బెంగాల్లోని మరికొన్ని (ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. 
మత కల్లోలాలతో విషపూరితమైన విషాద సమయంలో 
గాంధీ (పళాంత' పరిస్థితులు నెలకొల్పడానికి, కల్లోల 
(పాంతాలలో - పర్యటించాడు. 77 ఏళ్ళ (ప్రాయంలో గాందీ నొఖాలీజిల్లా (బెంగాలులో (గ్రామగ్రామానికీ 
వెళ్ళాడు. బీహార్లో. పర్యటించాడు. పంజాబ్కి 
కూడా వెళ్ళాలని నిశ్చయించాడు. ఢిల్లీ, వెళ్లాడు, 



నం(గౌమ బోలీ/ఆీ 

గాంధి అప్పటికి ఇంకా దేశవిభజన తప్పించటం 

సాధ్యమనే భావిస్తున్నాడు. బెంగాల్లో కనుక హిందూ 

ముస్రిములు సామరస్యం (పదర్శించ్చితే 'సహజీవనం 

సాగే సె, దేశం యావత్తూ రక్షింసబడుతుందని భావిం 

చాడు. 

వీహోర్లో పరిస్థితులు విషమించినపుడు, ఆ(గహో 

వేశానికి లోనైన. నెహూ (అపుడు తాత్కాలిక 
(పభుత్వ ఉప ప్రధాని కలహాలు ఇంకా కొనసాగితే, 

విమానాల నుంచి, బాంబులు కురుపించుతామని బెదిరిం 

చాడు. గాందీ దీనికి అంగీకరించలేదు. వీహార్ 

పజల్ని ఆయన ఇలా హెచ్చరించాడు; “మీరు 

కనుక మళ్లా పిచ్చివాళ్ళయి తే, (మతోన్మాదం పేద 

ర్శి స్త్ర మీరు మొదట నన్ను నాశనం చెయ్యాలి. 89 

భాందూ... ముస్రం (పజల మధ్య అంతర్యుద్ధ 

వాతావరణ పరిస్టి కులలో గాందీ. లీగ్తో ఒప్పందానికి 
రావలసిందిగా కేంగగెస్ను కోరాడు. ముసిం పేజలకు 

లీగు ఒక్క టే (పాతినిధ్యం వహించే సంస్థ అని 

అంగీకరించాల్సిందిగా కొంగెస్ వర్కింగ్ కమిటీకి 

సలహా ఇచ్చాడు. ఇది కౌం(గెస్ మూల సూ (త్రాలకే 

విరుద్దం. కౌం(గెస్ హిందువులకు మాశమే ప్రాతి 
నిధ్యం వహించుకుందనే సతికి అది నెట్టి వేయబడే 

(ప్రమాదం దీనివ ల్ల కల్పుతుంది. ఐనా దేశంలోని మారణ 
హోమాన్ని అరికట్టడానికి ఆయనకు మరొ దారి 

కన్సించలేదు. కాంగ(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ అలాగే 

తీర్మానించింది. ఈ తీర్మానం ఆధారంగా వేసాయి, 

నెహూలు జిన్నాను, తాత్కాలిక (ప్రభుత్వంలో 

చేరాల్సిందిగా కోరారు. ఐతే (బ్రిటిషు మంతత్రివర్ష 
పథకాన్ని తోసిపుచ్చుతూ లీగ్ చేసిన తీర్మానాన్ని 

ఉపసంహరించుకోవాలని నెహూ కోరాడు. 

జిన్నా అలా వాగ్దానం చేశాడని, వైస్రాయి చేసిన 
హామీని పురస్కరించుకొని నెహూ తన మంత్రి 

వర్షాన్ని పునర్నిర్మించాడు. ముస్లిం లీగ్ సభ్యులకు, 

ఇదివరకు రెండు సిట్టు. ఖాళీగా “ఉండనే వున్నాయి. 

ఇప్పడు శరత్ చంద్రబోస్, షఫాత్ అహ్మద్ ఖాన్, 

సయ్యద్ అలీ జహీర్లు. రాజీనామా చేశారు. తాత్కా- 
లిక ప్రభుత్వంలో లీగ్ చేరడానికి జిన్నా అంగీకరిం 

చాడు. 'వైస్రాయితోనూ, నెహూతోను అనేక ఉత్తర 
ప్రత్యు క్ర “తరాలు జరిగాక, ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాడు. 
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ఐతే ముస్రీములకి కేటాయించిన ర్ స్థానాలను లీగ్లే 

భర్తీ చేస్తుందని జిన్నా అన్నాడు. 

“1946 అక్షోబర్ 25 నుంచీ, కాంటగెస్ లీగ్ల 

(పతినిధులతో కూడిన మంత్రివర్గం పనిచేయ (ప్రారం 
భించింది. ఐతే జూలై 29 తీర్మానం ఉపసంహరించు 

కొనేందుకు జిన్నా వట్టి (పయక్నమూ చేయలేదు. 

పెగా మంగత్రివర్షంలోని లీగ్ సభ్యులు నెహూకు 

హాకారం ఇవ్య నిరాకరించారు. పరిపాలన స్టంభిం 

బంది ఉద్యోగులలో హిందూ. ముస్లిం అనుకూల 

వర్గాలుగా విభజన ఏర్చడింది, ఆర్థిక మంత్రిగా వున్న 

లియాకత్ ఆలీఖాన్ లోనుంచి “సహాయ నిరాకరణ 

(ప్రారంభించాడు. 
సరిగా ఈ సమయంలోనే మత కల్లోలాలు చెల 

రేగుతున్నాయి. జూలె 29 తీర్మానాన్ని లీగ్ ఉప 

సంహరించుకోక పోవటంతో రాజ్యాంగ పరిషత్ కార్య 

కలాపాలకు అవరోధం ఏర్పడింది. రాజ్యాంగ చట్ట 

నిర్మాణానికి అడ్డంకులు కల్లాయి. రాజ్యాంగ పరి 

షత్ నే వాయిదా వేయాల్సిందిగా జిన్నా కోరాడు. 

నె_హూ అంగీకరించలేదు. రాజ్యాంగ పరిషత్ డిసెం 

బర్ 9 న జరుగుతుందని (ప్రకటించాడు. దాన్ని బహి 

ష్యారించాల్చిందిగా జిన్నా ఆదేశించాడు. 

ఈ పరిస్థితుల్లో న్నెహూ తాక్కాలిక్యపభుత్వంలోని 

ముస్తింలీగ్ “సభ్యులను పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని 

సూచించాడు. దీనితో గందరగోళ స్థితిలోపడ్డ (బిటిమ 
(పభుత్వం నె_హూ, జిన్నా, బలజేవ్సింగో ర్ 

వీరందరినీ లండన్కు ఆహ్వానించింది. డిసెంబర్ 

6న (బిటిష్ మంథతివర్షం, కొం|గస్ నల మధ్య 
నున్న వివాదాంశాల పె ఒక తీర్చు నిచ్చింది. రాషా9 

లను (గూపులుగా విభజించడాన్ని, ఆ (గ్రూపులలో. 

రాస్టైల్ని చేర్చడాన్నీ (టటిష్ ప్రభుత్వం సమర్థించింది. 

మరి త్రివర్గ (ప్రతినిధుల పథకానికి చెపిన ఈభాష్యంపె 

సుప్రీంకోర్టు, తన నిర్ణ యాన్ని చెప్పాలనీ దాన్ని 
అందరూ ' శరసావహింహిలసీ కాం(గెస్ కోరింది. 

సుపీంకోర్టుఅభి ప్రాయం తెలుసుకోవచ్చుకాని, దాని 

నిర్ణయం లీగ్కు వ్యతిరేకంగా ఉంచే, దాన్ని తప్పని 

సర్గా లీగ్ పాటించాల్సిన పనిలేదని |బిటిషు మంతి. 

వర్షం అన్నది. అంకతేకౌక రాజ్యాంగ పరిషత్ సభలో 

ముస్లింలు పాల్గొనక పోయిన పక్షంలో, వారు గరు 

హాజరు అయన కౌలంలో, రాజ్యాంగ పరిషత్. 
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రూపొందించిన రాజ్యాంగాన్ని అంగీక రించాల్సిందీగా ముస్టింలీగ్ పె ఓ తిడి చేయబోమని స్పష్టం చేసింది. దీనితో జిన్నా మరేంత బి రబిగుసుకుపోయాడు. 
రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ 1946 డిసెంబర్ 8న సమా వేశమంది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకొన్నారు. పాథమిక హక్కుల గురించి, మెనా రిబీల రక్షణ గురించీ నివేదిక తయారుచేయడానికి ఓక సలహ సంభూన్ని ఎర్చోచారు. ఆ తర్వాత వాయిదాపశ్రిన రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ 1947 జనవరి 20 న సమా వేశమెంది. అపుడుకూడా లీగా సభ్యులు ఈ సమావేశానిక్ష రాకుండా బహిష్కరించారు. రాజ్యాంగ చట్ట లక్ష్యాలు ఆశయాలు గురించి చర్చించి ఆమోదించింది రాజ్యాంగ పరిషత్ నభ. కొని తర్వాత కౌర్య(కమం ఏమీ కొనసాగలేదు. 

తాత్కాలిక (ప్రభుత్వంలోని లీగ్ సభ్యులు మినహా తక్కి.నవారంతా, తాత్కాలిక పభుత్వం నుంచి లీగ్ సభ్యుల్ని తొలగించాలని వై స్రాయిని కోరారు. దానికి వై (సాయి అంగీకరించలేదు. దాంతో నెహూ తదితర సభ్యులు తమ రాజీనామాలు పంపారు. 
(బిటోమ (ప్రభుత్వానికి ఇది చిక్తు సమస్య అయింది. తాత్కాలిక (పభుత్వం నుంచి లీగా సభ్యుల్ని తొలగిం చినా లేక కాం (గెస్ సభ్యుల రాజీనామా అంగీకరించినా అది తవ పరిణామాలకు దారితీసేలావుంది. అందుకని 1947 ఫ్రిబవరి 20న టిటిషు (ప్రధాని ఆల్, కామన్సు సభలో భారత స్వాతం (త్ర సమస్య పె చరిత్రాత్మక పకటన చేశాడు. (బిటన్ భారత దేశాన్ని విడిచి పెటి పోతుందని అన్నాడు. 

- 
ఈ (పకటన, వెలువడేముందు దేశంలో పరిసితులు ఏమిటి ; కౌం(గస్, లీగొల మధ్య విభేధాలు, నుత కలహోలను మాత్రమే, (టిటిష్ పాలకులు భారత దేశం గురించి చిత్రిస్తూ వచ్చారు. క్రాన్సి యుద్ధానంతరం ముఖ్యంగా 1946 లో భారత (పజల సమరశ్లీల స్వభా వాన్ని, ఆనాటి ఉద్యమాలు (సతిబింబించుతున్నాయి. 

1946 మేలో కాశ్మీర్ సంస్థాన (సజలు, సంస్తానా -శున్నిపె అపూర్వ సాహసంతో పోరాడారు, సాల్ లు 

ల ఉద్యమం సందర్భంగానే షేక్ అబులాకు 
దగా 

మూడేళ్ళ శిక్ష పడింది. 

న్ు 

. 

రస్సు వద్ద జరిగిన పోరాటం తీవస్తాయికి చేరంది. 

లోరత స్వాతం [త శ్ర 
1946 జూలై 9న కలకత్రాలో కౌర్మికులు ద్రహ్మాం డమెన సమ్మె జరిపారు. (సతి పారిశ్రామిక కేంద్రం 

లోను సమ్ములు జరిగాయి. అఖిల భారత తంతి 
తపాలా సమ్మె జరిగింది. ఆగసు సె పైంబరులలో సౌత్ ఇండియన్ రైల్వే కార్మికులు సమ్మె చేశారు. 1946 అకోబర్, డిసెంబర్ మాసాల. మధ్య 2 

ఊొాబాద్, తిరువా౦క్రూర్ లలో సంస్తాన 
ఏ౫ల సాయుధ తిరుగుబాట్లు (వీర తెలంగాణా పోరాటం, ప్ప న్న[పవాయలార్ పోరాటం తీవస్థామికి చేరాయి. బొంబాయిలోని అమేల్నర్, తిరుచునావలి లోని గోలినా రాొక్లోో కోలార్, కోయంబత్తూర్లలో జరిగిన సమ్మెలలో కార్మికుల ర కం పారింది. నవంబరులో చైంగాలు రె తులు “తేరగా” ఉద్య మం (ప్రారంభించారు. రై తులు తాము కొలుచేసి, పండించే పంటలో సగభాగంకాక, మూడు వంతులు కావాలని కోరాద. మ(దాసు రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ కార్మికులు, మహాోరాష్టరింలోని వార్తీలు, ఉత్తర (సదేళ్లోని అనేక రాష్టా9ిలలోని వ్యవసాయ కౌర్మిక ఉద్యమాలు దిలపడసాగాయి.. ఈ ఉద్యమాలను నాయకులు నిరుత్సాహపర్చేవారు. ప(తికలు వీటిని గురించిన వార్తలు అంత (నాముఖ్యంగా [(పచురించేవి కౌవు. (పేజా ఉద్యమాల ఈ సంరంభమే వీరిని చాల వ *కు వృతకలవా జ్వాలలనుంచి దూరంగా ఉంచింది. అంతేకాక నొఖలి, హసన్ బాద్లలో ఆతాార్పణద్వారా కొందరు. శ్ర మళివి ద్వేషాగ్నులను ఆర్భడానికి యత్నించారు. ఇండొవైనా స్వాతం(త్యంపట్ల సంఘ భావం (సదర్శించిన విద్యారుల పై క లకతాలో 1947 జనవరి 21 న బౌష్పవాయువు పయోగించ్రి గుండ్ల వర్షం కురిపించారు. 

ఇదే నమయంలో భారత దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్య మానికి ఆసియాలోను, ప్రాశా ఎళ్ _ఆ్రపంచంలోను మద్దతు లభించింది. ఐక రాజ్య సమితి సర్వ సభ్య సమా వేశంలో (1946 డి సెంబిరు) సోవియట్ యూని యన్ విదేశాంగ మంటి మోలబోన్ ఇలా అన్నాడు; “భారత దేశం ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్యత్వంగల్లిన దేశం. దీని [పణాళిక (ప్రకారం [బిటన్తో సమానమైన (పతిప తి భారత దేశానికి ఉండాలి. తనను బిలపదోచ' వలసిందనీ, సహాయ వడవలసింద్రసీ భారత దేశం చేసిన విజ్ఞ పి మనం వినలేదా? దీన్ని మనం పెడచెవిని పెట్ట 



నంగొౌను చోరీ ల 

రాదు. భారత దేశ న్యాయమైన కోర్కెలను గుర్తించ 

డానికి ఇది తగిన సమయం.” 

భారత దేశానికి స్వాతం[త్యాన్ని ఇవ్వాలని సోవి 

యట్ కోరటం ఇది మొదటిసారికాదు. 1945 

ఏప్రిల్లో శాన్ప్రాన్సిస్కోలో జరిగిన ఐక్యరాజ్య 

సమితి సమావేశంలో సోవియట్ (పతినిధి నాయమడె న 

మోలటోవ్ ఇలా అన్నాడు : “భారత దేశం నుచి 

వచ్చిన (పతినిధివర్షం ఇక్కడ వుంది కాని భారత 

దేశం స్వతంత్ర దేశంకాదు. స్వతం(త భారత దేశ వాణి 

వినే రోజు వస్తుందని మనందరికీ తెలుసు”. 

పక్క. (పజాడఉద్యమాల విజృంభణ, మరో 

పక్క (ప్రజాభిపాయం, భారత దేశానికి సత్వరం 

స్వాతం, త్యం ఇవ్వాలని ఒ త్తిడి స్తున్న సమయంలో 

1947 ఫిదవరి 20 న అట్ట (పకటన వెలువడింది. 

ఆ (_పకటని సారాంశం ఇద్: 

1. 1818 జూన్ 80 వ కేదిలోగా ,బిటన్ భారత 

చేశంనుంచి ఉసపససంహరించువొంటుఎది. 

2. ఆలోగా అన్ని పార్టీలు ఆమోదించిన రాజ్యాం 

గాన్ని, రాజ్యాంగ పరిషత్తు కనుక తయారుచేసి, 

నూతన (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచితే, అది తన అధి 
కారాన్ని ఆ (పభుళ్వానికి దఖమ పరుసుంది. 

8. అలాంటి రాజ్యాంగాన్ని కనుక రచించని 

పక్షంలో రాష్టారిలలో అప్పడు అధికారంలో వుంటున్న 

వివిధ [పభుక్వాలకు (బ్రిటన్ అధికారాన్ని దఖలు 

స్తం 

4 కారణ౨వల్లనై నా 

పక్షంలో... భారతదేశ ( 

ఇది కూడా సాధ్యంకావి 

పజలకు అత్యంత లాభదాయక 

సంస్థక్రైనా అవి తన అధికారాన్ని దఖలు 

ఈ అదీ _పకటనను చర్చిల్ లాంటి కన్సర్వేటివ్ 

హర్షి ంచలేదు. కరుడుగట్టిన 

_ భారత స్వతంత్ర్య ఉద్యమానికి 

బిబిష్ ష్ పార్హ మెంట్లో ఇలా "అన్నాడు : 

సొ స్వాతంత్ర్యం మానవుని జన ్క్టహక క్కు. కాని 

ఈ సమయంలో (ప్రభుత్వా కొౌంగ్రోస్కు అప్పు 

గించడమంయే, ఆకలిగొన్న లక్షూూది (ప్రజల భవి 

ష్యత్తును రాస్కెల్స్ రోగ్, చేతుల్లో పెట్టడ మవు 

తుంది. ఒక్క గ్లాసెడు నీళ్ళు, ఒక్క రో శైముక్క 

క (తువూ అయిన ఏన్ స్టన్ చర్చిల్ 1847 లో 
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సకం పన్నులనుంచి తపించుకోలేవు. గాలిమా(తం 

"స్వేచ్చగా వుంటుంది. ఆకలిగొన్న లక్షలాది (పజల 

ర _క్రం అట్లి తలపె వుంటుంది. భారత దేశం అల్ప 

మెస రాజకీయ తగాదాలలో కొట్టుకుపోతుంది. _ 

ఈ చర్చిల్ (ప్రకటనను అట్లీ (తోసి పుదా డు. 

ఈ (పకటన చేయాల్సిన అవసరం ఎందుక 

వచ్చింది. బల (ప్రయోగం ద్వారా భారత దేశాన్ని 

తన అదుపులో (బిటన్ ఉంచుకో లేదు. భారత (పజల 

ఉద్యమం తమను పూలర్ణిగా తుడిచి పెట్టి వేస్తుందన్న 

భయం కూడా దీనికి తోడైంది. 

సర్ స్టాఫర్డు శివ్ కామన్సు సభలో ఇలా 

అన్నాడు. భారతీ (పజల కోర్కెకు వ్యతిరేకంగా 

13 లేక 20 ఏచ్చ (బిటన్ వుండనన్నా వుండాలి, 

లేదా నానాటికీ అతి కిషమౌ కున్న పరిపాలనా బాధ్య 

తను వదులుకో నన్నా వేదులు కోవాలి. (బిటన్ మొదటి 

మారాన్ని ఎన్నుకో లేను. (బిటిమ (పజలుగాని, భార 

తీయులుకొని అది కోరరు. అందుకని రెండో మార్గమే 

శరణ్యం.” 

అలాన్ కౌంప్ బెల్. జాన్సన్ అనే ఆయన లార్డ్ 

ఇస మాటలను ఇలా ఉల్లేఖించాడు “1947 

మార్చిలో భారత దేశం నడిసము[దంలో మందుగుండు 

సామగ్రి మోసుకెశే మండుతున్న. ఓడలా వుంది. ఆ 

మంటల్ని మందుగుండు సామాగిః అ-టుకోకముందే 

ఆర్ప వేయాలి.” 

డెలీ మెయిల్ (లండన్) ప భారత దేశంలో 

(బిటిషు వాన) ఇంకొ ఉండాలు మే. me 5 లక్షల 

సెన్యమెనా దానికి కావాలి అని రాసింది. 

నైనిక బలంతో భారత దేశాన్ని అణచి వుంచలేమని 

గహించాకనే, (ప్రజా ఉశ్యమాల వెల్లువ చూసి భయ 

పడిన తర్వాతనే, అల్ల (పకటన వేలువడింది. ఐతే 

పరోక్షంగా తమ (ప్రాబల్యాన్ని నిలబెటు? కోవాలనే 

తపన (బ్రిటన్కు వుంది. అందుకు భారతి దేశాన్ని 

మిత బలహీన పరిస్తే, హాందూ మహ్మదీయ వెష 

మ్యాల్ని ఎంత పెంచితే. అంత మంచిదని అది భావిం 

చింది, అందుకే ఈ (పకటన. 

అట్లీ ఈ ప్రకటనతో పాటు, వైస్రాయి వేవెల్ 

స్థానంలో లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ వె న్ ప్రాయిగా నియ 

మింప బడినట్లు తెలియ చేశాడు. వేవెల్ యుద్ధరంగంలో 

నిపుణుడు. కావచ్చు, కొని రాజకీయ కేం_త్రంలో, 
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అందులోనూ కుటిల రాజకీయ త౦(కాలకు బహుశా 
అతడు పనికి రాలేదు. తమ ఉనికి దినదిన గండంగా 
మారుతున్న రోజుల్లో భారతదేశంలో మరో తరహా 
వ్యకి కావాలి. మెదడు, మెదడుతోపాటు మెలకువ, 
మెలకువతో పాటు జిత్తులమారితనం కల వ్యకి అవ 
సరం. అవన్నీ మౌంట్ బాటన్లో వున్నాయి. పై 
పెచ్చు అతడు _బీటిమ చక్రవర్తుల కుటుంబ బంధువు 
కూడా. 

మౌంట్ బాబటెన్ మార్చి 22 న ఢిలీ వచ్చాడు. 
24 నవై(సాయి పదవిని స్వీకరించాడు. వరునగా 
వివిధ పార్టీల నాయకులతో, (పముఖులతో వేర్వే 
రుగా సంభాషణలు సాగించాడు. మొదట తాత్కాలిక 
(ప్రభుత్వంలో ఉప (ప్రధానిగానూ, విదేశాంగ మంతి 
గానూ వున్న జవహర్లాల్ నెహూకో సంభాషణలు 
సాగించాడు. నెహూరిను ఆహ్వానిస్తూ, “భారత 
దేశంలో బ్రిటిషు. రాజ్యాన్ని సమాప్తం చేస్తున్న 
వై (నాయిగా మీరు నన్ను భావించవద్దు. నూతన భారత 
దేశానికి మార్గాన్ని చూపుతున్న వై సాయిగా నన్ను 
భావించండి” అన్నాడు. దానికి జవాబుగా నెహూ) 
వెసొయి వశీకరణశ కి అపాయకరమెందని (పజలు 
అనుకుంటుం పే విన్నాను. ఇపుడుదాన్నినేను అర్హంచేను 
కుఠటున్నాను.” అంటూ జవాబిచ్చాడు నెహూ9, 

మౌంట్ బాబెన్ కాం గెస్ నాయకుల్ని కలుసు 
కున్నప్పుడల్లా, ముఖంలో విషాదం కనబరచేవాడు. 
మత కలహాలతో చనిపోయినవారి వట సానుభూతి 
వొలకబో సేవాడు. మౌంట్ బొటన్ భారత దేశం వచ్చిన 
రోజుల్లోనే పంజాబులో 'ఘోరమెన వత దురంతాలు 
జరిగాయి. పంజాబ్ గతంలో మకోన్మాదానికి గురెన 
పాంతంకాదు. కాని అక్కడ గృహదహనాలు, దోపి 
డీలు, హత్యలు పెద్ద పెటున జరిగాయి. అలాగే 
సింధు, వాయువ్య రాష్ట్రాలో కూడా మళ కల్లోలాలు 
తవస్థాయికి చేరాయి. ఓక్క రావల్నిండిలోనే 4 వేం 
మంది చనిపోయారు. లోహోర్, యులుష్, అమృత్ 
సర్ లలో మత కల్లోలాలు విజ్బంభించాయి. (బిటిష్ 
అధికారులు కౌవాలనే ఈ కలోలాలను ఆపడానికి (ప్రయత్నించలేదు. రావల్సిండి సమీపంలోనే భారత 
పెద్ద సైనిక కేంద్రం. కూడా వుంది. ఐనా అక్కడి . 
ఘోర కృత్యాలను (ప్రభుత్వం ఆపలేకపోయింది. నిజా 

భీర్ల్ స్నాంతోం [తో థో 

నికి బిటిషము అధికొరుల ఉదాసీనత, వారి ఏజెంట్ల 
(పోత్సాహంతోనే మత కలవోలు (పజ్వ రిల్లాయి. 

మౌంట్ బాటన్ (ప్రదర్శించిన ఈ కపట సాను 
భూతి, వాసవాలను దాచ్రిపెటలేదు. వె[సాయి సలహా 
దార్లు అవ్పటికే భారత దేశాన్నీ చీల్చడానికి, పథకాన్ని 
రూపొందించుతున్నారు. లీగ్సు పెడుకున్న అభ్యంత 
రొలతో అసంతృప్తి చెందివున్న కౌం(గెస్ నాయ 
కులలో దేశ విభజన మినహో గత్యంతరం లేదనే 
భావాన్ని మౌంట్ బాటన్ (కోమ(కమంగా, నెమ్మది 
నెమ్మదిగా చొప్పించ మొదలు పెట్టాడు. 

మౌంట్ బాటన్ మొదట పవేల్ను ఒప్పించ 
గల్గాడు. లీగు గొడవ వదలిపోతే, కాస్త భూభాగం 
పోయినా ఫర్వాలేదు అనే నిర్ణయానికి పపేల్ వచ్చాడు. 
తాత్కాలిక (ప్రభుత్వంలో ముస్టింలీగు కల్పించిన అవ 
రోధాలతో విసుగె తిన పటేల్ మొవట దేశ విభజనకు 
సుముఖత చూపించాడు. తాము ఇష్షవడినా, లేకపోయినా 
ఇప్పుడు భారతదేశంలో రెండు 'జాకులు వున్నాయని, 
వారిద్దరినీ కలపడం సాధ్యంకాదనీ అన్నాడు. తగువు 
లాడుకొనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒకే కుటుంబంలో 
వుండటం కన్నా విడిపో తేనే మంచిదనీ, విడిపోయిన 
వాళ్ళు స్నేహితులుగా మెలుగుతారనీ సేర్ 
అన్నాడు. 

పటేల్ను ఆకటుకొన్నాక మౌంట్ బాటన్ పని 
సులభమెంది. గాంది నెహూలను కూడా (కమం౦ంగా 
అందుకు ఒప్పించగల్లాడు. 

మౌంట్ బొజెన్ను కలుసుకోడానికి గాందీ మార్చి 
రి!న ఢిలీకి వచ్చాడు. అంతకు ముందు పచేల్ ఆయన్ని ల్ 

సమర్థించేవార వైఖరి సట్ల, ఆందోళన చెందుతున్న 
మౌలానా ఆజశాద్కు, గాంధీ _“కాం,గెస్ కనుక దేశ 
విభజన కోరితే, అది నా మృతదేహం పెననే సిద్ది 
సుంద” అని హోమీ ఇచ్చాడు. మూడు రోజులపాటు 
గాందీ... వై [సాయిఐ మధ్య సంభాషణలు కొనసాగాయి. 
వైస్రాయి భవనాన్ని గాంధీ వదలి వెళ్ళగానే, పపేళ్ 
మళ్ళా వె(సొయిని కలుసుకొంటూ వు డేవాడు. 

మౌలానా అబుల్ కలం ఆజాద్, తన స్మృతులను 
(గంథ రూపంలో రాశాడు. దాన్ని తన మరణానంతరం 
(పకటించాల్సిందిగా ఆయన కోరాడు. ఆయన తన 
(గంథంలో “దేశ విభజన అనే అభి పాయానికి 
అంగీకరించిన కౌంగెస్ నాయకులలో పేక్ 
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మొదటి వాడని చెప్పాడు, జవహర్లాల్ నెహూను 

కూడా మౌంట్దాబున్ తన వైపు తిప్పుకోగల టం 

ఆశ్చర్యం అని ఆజాద్ తన (గంథంలో రాశౌడు. 

సెల్ గట్టిగా సట్టుబబ్దడం, మత కలహాల విజ్బం 

భణను పెద్ద రాకొసిలా చూపించి మౌంట్ బాపెన్ 

భయ పెట్టటం వల్ల గాందీకూడా తన వెఖరి మార్చు 

కొన్నాడని చెప్పాలి. నిస్పృహతో విభజన తప్పని 
సరి అని అంగీకరించాడు గాంధి. కలకతాలోను, ఆ 

తర్వాత దేశంలో చెలరేగిన మత కలహాలు గాంధీని 

కృంగదీశాయి. 

ఠః సందర్భంగా నే ఆజాద్ తన స్మృతులలో 

వెల్లడించిన కొన్ని విషయాలు ఆస రక్రీకరంగా 

వుంటాయి. మౌ ట్ దాన్ ఎలాంటి శుష్క వాగ్దానాలు 

చేశాడో ఆజాద్ వెల్ల డించాడు. 

కాం్యగెస్ కనుక _ దేశవిభజన అంగికరించితే, 
దేశంలో ఎక్కడా మతకలహాలు వుండబోవని మౌంట్ 

బాబన్ హామీ ఇచ్చాడు. మత కలహాల్ని మొగ్గలోనే 

తుంచడానికి కరినాతికరిన చర్యలు తీసుకొంటానని 

చెప్పాడు. దీనిపై ఆజాద్ వ్యాఖ్య ఇలావు౦ది_ 

“మాట్ బాటన్ చెప్పిన ఈ పెద్ద పెద్ద కబుర్లు 

తర్వాత, ఏం జరిగిందో మొ త్రం (ప్రపంచానికీ తెలుసు, 

దేశంలో అనేకచోట్ల ర క్తం వరదలై పారింది .... 

అమాయకులైన పొందువుల, ముస్తి ముల హత్యల్ని 

ఆపేందుకు 'ఫేల[పదమెన సని ఏమ్ " జరగలేదు” 

ఒక్క గాందేకాక, నెహూకూడా మొదట దేశ 

విభజనకు తీవ్ర వ్యతిరేక. దేశ విభజన అనే అభి 

పాయం మధ్యయుగాల భావన అనీ, దానికి ఈ ఆధు 

నిక (ప్రపంచంలో ని స్తానం లేదనీ అన్నాడు. ఒక పక్క 

రాష్ట్రాలకు, సంస్తానాలకు ఎక్కువ స్వపరిపాలనాధి 

కారాలు ఇసూ నే, "బలమైన "కేందంతో ఐక్య భారత 

దేశాన్ని ఆయన కోరుతూ వచ్చాడు. రాజ్యాంగంలో 

మైనారిటీలకు రక్షణ కల్పించాలని అన్నాడు, ఐతే 

(టిటిషు విధానాల వల్ణ భవిష్యత్ లో ఏం జరుగు కుందో 

చెప్పలేమని ఆయన "అనాడు అన్నాడు. 

మే 10న మౌంట్ దాపెన్, నెహ్రూకు తన (ప్రతి 
పాదన ముసాయిదాను తెలియ చే శా డు. (బ్రిటిషు 

(పభుత్వ అనుమళికోసం, ఆ ముసాయిదాను ఆయన 

పంపబోతున్నాడు. నెహ్రూ తన బసకు రా(తి 2గంట 

ల చేరాడు. కృష్ణమీనన్ తప మరెస్వరూ ఆగదిలో 
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లేరు. మౌంపె బాపెన్ పథకంతో, న్నెహూ ఎంత 

నిర్దాంతపి పఫపోయాడం టే, ఉదేకంతో కొంత సేపు ఆయన 

నోటినుంచి మాట రాలేదు. 

ఇంతకూ మౌ_ట్ బాపెన్ నెహూకు కు అందచేసిన 

పధకం ఏమిటి ? 

(బిటిషువాళ్ళు, అధికారాన్ని భారతదేశంలోని 

ఆయా రామ్షారలకు ఇస్తారు. ఆ రాష షాలు తర్వాత 

వేర్వేరు కూటాలుగా “వర్పడవచ్చు బెంగాల్, పంజాబ్ 

రాష్ట్రా) లను విభజించాలి. ముస్టి మేతర (పజలు అధి 

కంగా వున్న పాంతాలనుంచి, “ముసి ములు అధికంగా 

వుండే ప్రాంతాల్ని _ ఈ రెండు రాష షారిలలో నూ 
చీళ్చాలి. ముస్తి ముల (ప్రాబల్యంగల సిల్లై ట్ జిల్లాను 

ముసి ౦ బెంగాల్ రాష్ట్రలో చేర్చడానికి మౌంట్ 
బాపెన్ సూచించాడు. వాయువ్య రాష్ట్ర విషయంలో 

(పజల అభీష్టాన్ని 'తెలుసుకొ నేందుకు ఎన్నికలు 

జరపాలి. 

ఈ పథకాన్ని భారతదేశం అంగీకరించటోదని 
నెహూ, మౌంట్ బాబెన్కు తెలియచేశాడు. ఈ 

పథకంవల్ల భారత దేశం విచ్చిన్న మౌతు౦ద స్, 

ఆంతరంగిక కలహాలు పెరిగి దొమ్మీలకు, హింసా 

కాండకు దారితీస్తాయనీ, కేంద్రం బలహీన పడు 

తుందనీ నె(హూ "తెలిపాడు. 

మొంట్చాపెన్ ఇంతటితో నిరుత్పాహపడలేదు. 

వేవెల్ కాలంనుంచీ, వి.పి. మీనన్ రాజ్యాంగ సలహా 

దారు, మొదట మొంట్ బాబెన్ ఈయన సలహాలు 

తీసుకోలేదు. కౌని న్నెహూ తన పథకాన్ని నిరాకరిం 

చిన తర్వాత ఈయన సలహా కోరాడు. 

మీనన్ మరో పథకాన్ని రూపొందించాడు. 

నెహూ, పేర్ లతో సం(పతించాడు. సంపూర్ణ 

స్వాతం(త్ర్య దేశాలుగాకౌక, కామన్ వెల్తుకు లోనై న 

డొమినియన్తుగా పాకిసాన్, హిందూసాన్లను ఏర్ప 

రచాలి. (బీటన్తో "సంబంధాలు భారత దేశానికి లాభ 

డాయకమని విపి. మీనన్ సలహా, ఈ సలహాకు 

న్నెహూ తదితర కాం(గెస్ నాయకులు అంగికరిం 

' వారు. 1947 మే 18 న మౌంట్ బాటెన్ లండన్వెళ్ళి 
యీ పథకానికి (బిటిష్ (పభుత్వ అనుమతి పొందాడు. 

అధికార బదలాయింపు పథకంగా 1947 జూన్ కీ వ 

తేదీన (ప్రకటన వెలువడింది. 



£84 

జూన్ ఏ వథకం 

జూన్ 8 (పకటన [పకారం, బెంగాల్, పంజాబ్, 
అస్సాంలలో కొంత భాగం మత (ప్రాతిపదిక పె చీల్చ 
బడతాయిం[విటిషు ఇండియా రెండు ముక్క లవుతుంది. 

1947 ఆగసు 15 వ తేదీనుంచి ఈ రెండు భాగాలు 
ఇండియన్ యూనియన్ (మామూలుగా దీన్ని 
హిందూస్తాన్ అని పిలుస్తుంటారు), పాకిసాన్ లుగా 
విడిపోతాయి. ఇవి పూర్తి స్థాయి డొమినియన్లు (అధి 
నివేశ రాజ్యాలుగా వుంటాయి. (బ్రిటిషు కామన్ 
వెలులోని ఇకర డెమినియన వలే స్వతంత్ర (పతి 
పతి కలిగి వుంటాయి. ఈరెండు డొమినియన్ల 

రాజ్యాంగ పరిషత్తులు తమ తమ దేశాలు, (బ్రిటిషు 
కామన్ వెలులో ఉండాలా? లేదా? అనేది అవి నిర 
యించుకొంటాయి. ఇక భారత దేశంచోని సంసానాలు 
తమకు ఇష్టంవచ్చిన డొమినియన్లో చేరవచ్చు. 
లేదా స్వతం(తంగా వుండవచ్చు. అంతేకాక (బిటిష 
(ప్రభుత్వంతో వెనకటి సంబంధాలను కొనసాగించు 
కోవచ్చు దీని అర్హం దాని వలసలుగా ఉండవచ్చు. 

ఈ సథకాన్ని జూలె 18 న (విటిషమ పారమంట్ 
ఆమోదించింది. ఇది ఆనాటినుంచి “భారత స్వాత్రంత్య 
చట్టం”గా పిలువబడుతూ వుంది. గతంలో (సకటించి 
నట్లు 1948 జూన్లో కాక 1947 ఆగస్టు 15 కే అది 
కారాన్ని దఖలు. చేయాలని కూడా మౌొంట్బాటెన్ 
(వీటిషు (పభుత్యాన్ని ఒప్పించాడు. 

ముస్లి లీగ్ యో పథకాన్ని దాదాపు ఏక(గీవంగా 
అంగీకరించింది. పాకిసాన్ రెండు భాగాలను అం పే 
ఇప్పటి బంగ్లాదేశ్, "పాకిస్తానొలను) కలిపే 800 
మైళ్ళ పొడవు దారి కొవాలని మొదటజిన్నా అన్నాడు. 
కౌని దాన్ని ,విటిషు (పభుత్యం తిరస్క రించింది. 
జిన్నా కూడా తర్వాత అంతగా పటుట లేదు. 

అఖిలభారత _కౌంగెస్ కమిటీ జూన్ [4న 
సమా వేశ మెంది. గాందీ కూడా యూ పథకాన్ని ఆమో 
దించాల్సిందిగా కోరటంతో ఎటూ తేల్చుకోలేక ఊగిన 
లాడేవారు కూడా యీ పథకానికి అంగీకరించారు. 

జూన్ 15 న యీ పథకాన్ని ఆమోదించుతూ 
అఖీలభారత కాంగెస్ కమిటీ తీర్మానించింది. 105 
వోట్లు అనుకూలంగా 29 వోట్లు (పతికూలంగా 
వచ్చాయి. పథకాన్ని అంగీకరిస్తూ ._ అఖిలభార3 

ఖొరొతి న్నారలోం (త్య 

కౌం(గస్ కమిటీ తీర్మానించింది. అందులో యిలా 
వుంది. 

“జూన్ 8 వ తేదీ (పవతిపాదనల వల భారత 
దేశంలోని కొన్ని భాగాలు వేరు పడి పోవచ్చు. ఇది 
ఎంత విచారకరమైన విషయమెనా, ఇప్పటి పరిస్టికు 
లలో దీన్ని అఖిలభారత కాం గెస్ కమిటీ అంగీకకి 
తున్నది.” 

దేశ విభజనపట్ల గాంధీకి అతి సన్నిహితుడైన 
కృపలానీ భావాలు, ఇక్కడ  ఉవహరించటం 
అవసరం. 

“నేను గాంధీతో 30 ఏళ్ళు వున్నాను. ఆయనపట్ల 
నాకు గల విశ్వాసాన్ని నేనెన్నడూ సడలించలేదు. 
నేను ఆయనతో విభేదించినా, ఎక్కువ హేతుబద్ధంగా 
కనబడినా, నా వె ఖరికంపే ఆయన రాజకీయ ఇంగిక 
జానం సరయినదని భావించుతూ వచ్చాను. ఇవాళ ' 
కూడా ఆయన పదర్శించిన అత్యంత నిర్భీతి సరైన 
దని, నా వైఖరి లోపభూబిషమెనదని నేను భావిసు 
న్నాను. ఐతే నేను ఆయన పక్షాన ఉండలేదు. (పదో 
(పాదితకమెన ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, 
ఆయనకీ మార్గం దొరకలేదని నేను భావిసున్నాను. 

౧ అవశ 
అహింనాయుశ సహాయ నిరాకరణ మార్గాన్ని ఆయన 
బోధించినపుడు, ఆయన ఒక నిశ్చిత పద్దతిని బోధిం 
చాడు. యాం (త్రికంగానై నా మెము అపుడాయన్ని 
అనుసరించాము. ఈనాడు ఆయన చీకటో తడుము 
కొంటున్నాడు. ఆయన నాఖాలీ వెళ్ళాడు అక్కడ 
పరిస్టికి మెరుగుపడింది. ఆయన (సయత్నాలు పరిస 
తిని సరళం చేశాయి, ఇపుడు వీపవారులో వున్నాడు. 
పరిస్టితి సులభ మైంది. కాని ఇది పంజాబుతోని 
మంటల్ని ఆర్చి పరిష్కరించలేక పోయింది. యావద్భా 
రక దేశానికి సంబంధించిన హిందూ = ముసిం 
ఐక్యతా సమస్యను నీహారులో పరిష్క_రిచుతున్నాన్ని 
ఆయన ఇప్పడు అంటున్నాడు. కావచ్చు. కాని అదెలా 
పరిష్కరింపబడుతున్న వో చూడటం కష్టం. అహింసా 
యుత సహాయ నిరాకరణ విధానంలో. కావాలనుకొన్న 
లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అవసరమైన ఖచ్చిత మైన మెట్లు 
ఏవీ లేవు.” 

1947 జూన్ 20 న భారత కమ్యూనిస్తు పారీ 
కేం(ద కమిటీ న్యూఢిల్లిలో సమావేశమై ఇలా తీరా 
నించింది. 



ర 

నంగ గౌమ భోరీ [తో 

“బూన్ శ నాటి మౌంట్ బాటన్ పథకం భారత దేశా 

నికి నిజమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇవ్వదు. సా(మాజ్య 

వాదులు ద్విముఖ విధాన పర్యవసానమే ఈ పథకం. 

ఇది ఒకపక్క- అధికారాన్ని దఖలు పరచాలనే, దేశ 

వాంఛకు అసుకూలంగా కొన్ని రాయితీలు కల్పిస్తూ నే, 

నిజమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించడానికి అడ్డుపడే 

విచ్చిన్నకర శ క్తులను, అభివృద్దినిరో ధక శ క్షులను 

రంగంలో ప్రవేశ పెడుతున్నది. హిందూ-ముస్తింల 

విభేదాలను ఉపయోగించుకొని విభజించి పాలించు అనే 

(బిటిషు విధానం మున్నెన్నడూ ఎరుగని అంత 

_ ర్యుద్ధాన్నా కలుగచేసింది. చివరకు దేశాన్ని రెండు 

శ(తుదేశాలుగా విభజించింది. విభజించబడిన, విభిన్న 

(పాంతాలలోని అభివృద్ధినిరో ధక శ కులకో కొత్తగా 

ఒడంబడికలు చేసుకొని వాటిని తమ అధీనంలొ వుంచు 

కోవాలని పథకం వేస్తున్నాయి.” 

మొంట్బాశున్ పథకాన్ని అయిష్టంగానే కౌొంగెస్ 

నాయకులు అంగీకరించారు. గాంధి ఇలా అన్నాడు. 

“కొన్ని సమభయాలో కొన్ని నిరయాలు రుచించకున్నా 
౧ ౯9 

' అంగీకరించాల్సి వుంటుంది.” 

హరిజన్ పత్రికలో 1947 జూలై 20 న ైచురించ 

బడిన ఆయన ఉపన్యాసాన్ని చదివితే, దేశ విభజన 

వల్ల ఆయన ఆందోళన స్పష్టమౌతుంది, గాంధీ ఇలా 

అన్నాడు. 

“స్వాతం|(త్ర్యం రావడానికి, సాంకేతీకంగా చూ స్తే 

ఇంకొ కొన్ని రోజులు పడుకుంది. పార్తీలు సంయు 

= క్తంగా ఈ పరిస్తితిని అంగికరించాయి. ఇపుడు వెనకి 

పోయే సమస్యలేదు. 

“కాం గైసు, లీగూ రెండూ వై (సాయి జోక్యం 

లేకుండా, పరస్పరం అంగికారానికి రావటం సులభమైన, 

సంసిద్దమైన మార్గం. లీగు ఇందుకు మొదటి అడుగు 
వేయాలి. నేను పాకిస్తాన్ ను ఏర్పరచవడ్డని సూచిం 

చను. ఎట్టి వివాదంకొని, చర్చుకొని లేకుండానే పాకి 

సాన్ను నిరీతమెన వొ సవంగా మనం భాపెద్దాం. 

వస్ప్పటి కీ కాంెస్, లీగ్రు రెండూ క నీ సం పది 
మంది (పతినిధులయినా కూరనగలిగే ఒక మట్టి 

గుడిసెలో సమావేశమె ఒక ఒడంబడికకు వచ్చేవరకు 

అక్కడనుంచి  విడిపోరాదని నిర్ణయించుకోవాలి. 
అలాంటి ఘటన జరిగితే, సమాస (ప్రాతిపదికపై 
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దేశాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించే బిల్లుకన్న లెక్క 

లేనంతగా అది మంచిదవుకుంది. 

“నిస్సహాయులుగా పున్న తమ ముందు జరిగే ఈ 

ఘటనలకు హిందువులుగాని, ముసి ముళుగాని సంతో 

క్నంచటం లేదు. ౯? 

“నన్ను చూసే హిందువులు, ముస్టి ములు నాతో 

ఉత్తర (ప్రత్యు త్రరాలు జరిపేవారూ. మోసగించితే 

తప్ప, ఇది ఒకటోరకం సాక్ష్యం. ఐతే నేను కోరేది 

అసాధ్యమైన పెద్ద లక్ష్యం కావచ్చు- (బిటిమవాళ్ళ 

జోక్యం, చేయాల్సిన మోసం (టక్కు) కాస్తా 

చేసింది. అలాంటప్పుడు లీగ్ తన (ప్రత్యర్థుల వద్దకు 

వచి) సోదరులమధ్య, స్నేహితులమధ్య ఒడంబడిక 

లాంటి ఒడంబడికను ఎలా చేసుకోగలుగు తుంది? 

“నూనప్పడు. ఆత్మవంచన చేసుకోడంలో చాలా 

తెలివితేటలు కలిగివుంటాడు. అందులో ఇంగ్లీ షువాడు 

అందరికన్నా మిన్న. భారత దేశాన్ని ఆర్టిక్ర, రాజకీయ 

కారణాలతో దాస్యంలో ఉంచటం తప్పని (గ్రహించిన 

అతడు భారత దేశాన్ని విడిచి పెట్టి వెళుతున్నాడు, 

ఈ విషయంలో అతడు చి త్రశుద్ధి కలవాడే. కాని, 

ఠః వి త్తశుద్ది ఆత్మవంచనకో బాగా పొనుగుతుంది 

కూడా. భారత దేశంలో బహుశా దాని దురదృషవశొత్తు 

అరాచకం సంభవి సే, అలాంటి స్టితిలో భారత దేశాన్ని 

ఏడిచి పెట్టి వెళ్ళలేనని అతడు ఆత్మవంచన చేసుకుంటు 

న్నాడు. రెండు సంఘటిత 'సెన్యాల మధ్య రణ 

క్షేతంగా ఉంచి, భారత దేశాన్ని అతడు విడిచి వెళ్ళి 

పోతున్నాడు. వెళ్ళిపోయేముందు ఒక జాతి పి మరో 

జాతిని ఉసికొల్చే విధానానికి ఆమోదము(ద్రను వుంచి 

పోతున్నాడు.” 

దేశ విభజన పట్ల (బ్రిటిషు లేబర్ పార్టీ వె ఖరిని 

గురంచి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ అభి 

ప్రాయాలు ఈ సందర్భంలో జ్ఞప్తికి తెచ్చుకో వాలి. 

“లేబర్ పార్తీ ఎప్పుడూ కాం(గెస్ను సానుభూతితో 

చూసేది. లేబర్ పార్టీ నాయకులు అనేకసార్లు బహొ 

రంగంగా ము స్టింలిగును విమర్శించారు. ము సింలీగు 
లక. 

అభివృది నిరోధక సంస అని అన్నారు. ముసి ౦లీగు 
యథ థు 

కోరికలకు అది లొంగిపోయిందంటే, నా ఉద్దేశంలో 

అది లీగును సంత్భ పి పరచడంకన్నా, (బిటిష 

(ప్రయోజనాలను రక్షించుకోవాలనే ఆమర్హాయే కొరణ 

మని నా అభిప్రాయం. ఐక్య భారత దేశం స్వతంత్ర 
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మెతే. భారతదేశ ఆర్థిక, పారీ్వశొమీక్ర జీవితంలో 
(బిటన్ తన సౌనాన్ని నిలుపుకోడం కషమౌతుంది.... పాకిస్తాన్లో విటిషు స్థావరం వున్న ఫలితంగా 
భారత దేశం (బిటిమ (ప్రయోజనాల గురించి మామూలు 
కంటె ఎక్కువ దృషిని కేం(దీక రించి ఊ: డాల్సి 
వుంటుంది” 

19847 ఆగసు 4 న భారత జాతీయ (పభుత్వ మంత్రివర్గ సభ్యూ ల పేర్లను కాంగెస్ ఆమోదంతో 
మౌంట్ బాజెన్కు పంపాడు. న్మహూ, (పధానమం త్రి 
పదవినీ, విదేశాంగ, కౌమన్వెల్ వ్యవహార 
మంత్రిత్వ శాఖలను, శాస్త్రియ పరిళోధనలకాఖ 
మం(త్రిత్వాన్నీ తీసుకొన్నాడు. 

పటేల్ ఉప (పధానిగాను, ఆంతరంగిక శాఖ, సంస్థానాధీకు లశాఖ, సమాచార, రేడియో శాఖల 
మంత్రిగా ఉన్నాడు, ఇంకా ఈ మం,త్రివర ంలోఆజాద్, 
రాజేం(ద([పసాడ్, జగజీవన్రామ్ మొదలె నవారు 
ఉన్నారు. 

పాకిస్తాన్కు రాజధాని కౌనున్న కరాచీకి జిన్నా7వ 
తేదీన వెళ్ళిపోయాడు. ఆగస్టు 11 న పాకి స్తాన్ రాజ్యాంగ పరిషత్కు జిన్నా అధ్యక్షుడయ్యాడు, జిన్నా పాకిసాన్ గవర్నర్ జనరల్ కూడా అయ్యాడు. 

స్వతంత భారత్ అవతరణ 
1947 ఆగస్టు 14న భారత రౌజ్యాంగ పరిషక్ సమావేశ మెంది. రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్యక్షుడు 

రొజేం[ద[పసాద్ ఆ రోజు అర్థరాత్రి సమయంలో “ఇండియన్ యూనియన్" ఏర ఎడినట్లు పకటించాడు. 
న్వాతం(త్య్య సమరంలో అసువులు అర్చించిన సమర యోధులను సంస్క్రరిస్తూ పరిషత్ సభ్యులు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించారు. ఈ సందర్భాన గాంధీని (పస్తుతించుతూ రాజేంద్రప్రసాద్ (ససంగించాడు. 

1947 ఆగస్టు 14 అర్థరా(తి దాటింది, ఆగన్లు 15 వ తేదీ (ప్రవేశించింది. భారత దేశ వారతం తకం పటా పంచలై ౦ది, స్వతం(త భారతదేశం అవతరించింది. 
జవహర్ లాల్ నెహూ, రౌజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యు 

లను ఉద్రేశించి మాట్లాడాడు. ' నిజానికి ఆ (వసంగం 
భారతీయులందరినీ, | పపంచ (పజలందరినీ ఉదేశించి 
మాట్లాడినదే. న్నెహూ ఇలా అన్నాడు, న 

పొరొల్ న్యా తంత్యో 

“ఎన్నో సంవత్సరాల కతం మన భవిష్యత్తు 
గురించి వాగానం చేశాము. ఇపుడు మన (పతిజ నెర వేర్చుకొనే సమయం వచ్చింది. న్ 

ఆ (సతిజను పూ రిగా మొ తంగా మనం నెరవేర్చ లేకపోవచ్చు. కానే దాదాపు పూ ర్రిగా నెరవేరింది 
అనాలి అరరా(త్రి పన్నెండు గంటలు కొపే సమ | వ] 

యంలో, |పవంచమంతా నిదపోతున్న సమయంలో, 
భారత దేశం. మేల్కొని స్వాతంత్ర్యం (ప్రకటించు 
కొంటున్నది. పాతనుంచి కొ_త్తకు అడుగు వేసే 
సమయం, ఒకానొక తరం అంతరచే సమయం, చిర 
కౌలంగా మౌనం వహించిన ఒక జాతి ఆత్మ మేల్కొని 
మాటాడుతున్న సమయం, చరితలో బహు అరుదుగా 
వచ్చే సమయం____ ఈనాడు వచ్చింది. ఈ8 పవిత్ర 
సమయంలో భారతదేశ సేవకు, భారత (పజల సేవకు, 
ఇంకా మానవాళి ఉన్నతాశయానికీ అంకిత మవుతామని 
మనం (ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం 97 

భారత (ప్రజలు బౌవలద్వారా, త్యాగాలద్వారా 
స్వాతం త్యాన్ని సంపాదించుకొన్న, ఈ పవిత్ర 
సమయంలో (ప్రపంచశాంతికీ, మానవజాతి సంక్షేమాల అభివృద్దికి భారత దేశమూ, భారత (ప్రజలూ తమ వంతు 
బాధ్యతను పూర్థిగా నెరవేర్చేందుకు, (ప్రపంచంలో 
భారత దేశానికి న్యాయంగా ఉండాల్సిన స్థానాన్ని సంపా దించుకొ నేందుకు కృషి చేస్తామని. భారతదేశ సేవకు 
అంకిత నువుతామని రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు 
(ప్రమాణం చేశారు. 

ఆగస్తు 1 సాయంత్రం, ఢిలీ అంతా నేత్రా 
పర్వగా అలంకరింపబడింది. లక్షలాది (ప్రజలు ఎర్ర కోటవద్ద చేరారు. వేదికపై స్వాతం(త్య ఉద్యమ 
నాయకులు కూర్చున్నారు. కౌ_సంత దూరంలో భారత 
గవర్నర్ జనరల్ మౌంట్చాజర్ తన సలహాదారులు, 
సిబ్బందితో కూర్చున్నాడు, 

త్రి] శత[మ్నులు పేలాయి. నెహూ శాతీయపతాక్ర 
ఎగర వేయృడ్రానికి జడా సంభం వదకు వచ్చాడు. (బిటిషు పాలకుల యూనియన్జాక్ జెండాను దించి, 
జొతీయపతాకను ఎగర వేయాల్సిన ఘట్టం అది. ఐతే 
యూఎయన్ జాక్ పతాలేదు, అంతకు ముందు రా(శే దాన్ని (బిటిమ అధికారులు తొలగించారు. తమ కళ్ళ 
ముందే బిటిషు జెండాను కిందికి దింపుళుం షే చూడా ల్సిన అవమానక్రర పరిస్థితిని ఆ విధంగా దాట వేశాడు. 



నం [గౌను చరి (క్రో 

నెహూ' త్రవ ర్హ ర పతాకను, జాతీయ పతాకను 

జను జయ ధ్వానాల “మధ్య ఎగుర వేశాడు. 

ఆనాడు దేశమంతటా ఆనందోత్సాహాలు వెల్లి విరి 

శాయి. గొందీని దేశ నాయకులంతా పొగిడారు. కొని 

గాందీ హృదయం మా(త్రం సంతో షంతో సృందీంప 

లేదు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందేశాన్ని ఇవ్వవల 

సిందిగా గాంధీని అడగ్గా సుముఖత చూ 2 పెట్ట లోదు. 

తన హృదయం మో డువారిందోన్నాడు. “సందేశం 

ఇన్యకపోతే బాగుండదని గుర్తు చేయగా ఆయనిలా 

జవానిచ్చాడు. “అసలు సుదేశ మిచ్చేందుకు ఏమీ 

లేదు. అది తప్పయితే కానివ్వండి” 

స్వాతంత్ర్య అవతరణదినాన గాందీ కలకత్తాలో 

వున్నాడు. హిందూ ముసిం ఐక్యత 3 ఆయన కృషి 

చేస్తున్న రోజులని. (ప్రార్ధన ఉసవాసంతో ఆగస్టు 

15 ను గడిపాడు. 

హిందూ ముసిం మత కలహాలు, దేశ విభజన 

గాంధీ లాంటి వారికే కాక ఎంతో మందికి క్షోభ కల్షిం 

చినా, ఆగస్టు 15ను అంతతేలికగా చూడరాదు. భారత 

దేశ చరిత్రలో ఆనాడది ఒక మైలురాయి. (బిటిషమ 

సామ్రాజ్య వాదుల ఊహాపో హలే వెనా, కుటలేవై నా, 

భారతీయ్యప్రజలు ఈ మార్పును అత్యంతఉత్సాహంతో 

స్వీకరించారు. పంజాబ్, కలకతా వంటి మత కల్లో 

లాలు కొనసాగేచొట్ల తప్ప చేశమంకటా ఊరేగీం 
పులు, ఉత్సవాలు “జరిగాయి. భారత దేశచరిత్రలో 

నూతన శకం ఆరంభమైంది. తమ భవిష్యత్ను తామే 

స్వతంత్రంగా తీర్చి దిద్దు కోగల మనే ఆశ, (ప్రజల్లో 

చిగురించింది. స్వాతంత్ర్య భానోదయంతో ప్రసరిం 

చిన కాంతి రేఖల్లా (పజల పదనాలు వికసించాయి. వారి 

ఆత్మ విశ్వాసం మరింత దృఢ పడింది. ఐతే ఈ 

ఉత్సాహం వెనుక, ఈ సంరంభం వెనుక, కొంత 

విచారం. లేక పోలేదు, హిందూ ముస్లిం ఐక్యత 

ద్వారా కాక, (టిటిషుపరిపాలకుల మధ్య వర్తిత్వం 

ద్వారా లభించిందే మన స్వాతంత్ర్యం "అనేదే ఆ 

విచారం అందుచేతనే గాంధీకి అంత నిస్పృహ, అంత 

నైరాశ్యం. 

ఏది ఏమైనా భారత స్వాతం (త్య సాధన, వంద 

లాడి సంవత్సరాలుగా భారత (ప్రజలు చేసిన అశేష 

త్యాగాల ఫలితం. అనేక మంది మహనీయ సంస్క 
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ర్త దివ్య ప్రవచనాలతో, ఉద్పోధలతో ఉత్తేజితు లె 

ఎందరో (ప్రజాసేవకు అంకిత మయ్యారు.పర_ప్రభుత్వ 

బానిసత్వం నుంచి తప్పించడానికి బాటలు వేశారు, 

స్వదేశంలో, విదేశాలలో భారత దేశ విము క్రి ౩ బహి 

రంగంగా, రహస్యంగా సంఘా లేర్చరచారు. భారత 

దేశ స్వాతం (త్యంసిద్ధికి సహాయపడే [పతి అవకా 

శాస్నీ వినియోగించుకొన్నారు. 

క 
వ్యకులుగా, సంఘాలుగా తిరగబడ్డారు. కుట్రలు" 

చేశారు. సాయుధులె శతువులను మట్టు పెట్టారు. 

విజ్ఞప్తలు. విన్నపాలు ఫలించనపుడు ఉద్యమాలకు 

ఉపక్రమించారు. విపవ వాదులు ఉరిక్రంబాల పె ఉ(రూత 

లూగి, శ్ కొర్యరసాన్ని ఉపొపంగ చేశారు. 

వందేమాతరం, సహాయ నిరాకరణం, శాసనోల్లం 

ఘనం,పన్నుల సీరాకరణ, ఉప్పు సత్యా_గ్రహం, క్విట్. 

ఇండియా, ఉద్యమాలు శతాబ్దాలుగా నిద పోతున్న 

జనాన్ని -సెకం జాగృతం చేశాయి. వీటికి తోడుగా 

సంఘటిత కొరిక కర్షక ఉద్యమాలు విజృంభించాయి. 

యువకులు, వీద్యార్హులు మహిళలు, అ పూర్వ చైతన్యాన్ని 

(పదర్శించారు. 'సెనికులు, నావికులు సైతంకిరొయి పని 

కులుగా పనిచేయనిరాకరించారు. యుద్ధకాలంలో విదే 

శాలలో భారత జాతీయ సైన్యం, యుద్ధానంతరం రాయల్ 

ఇండియన్ నౌకాసె 'సెన్యం తిరుగుబాటు_నే స్వాతంత్ర్యాన్ని 

త్వరితంగా సాధించడానికి దోహదం చేశాయి. దేశ 

విభజన, తద్వారా జరిగిన తదుపరి పరిణామాలు 

స్వాతం (త్రం సాధించిన సంతోషాన్ని విషాదంతో 

"మేళవించిన మాట నిజమే. కాని ఆత్ర విశ్వాసంతో 

భవిష్యత్ పె ఆశతో స్వతంత్ర భారతదేశం 1847 

ఆగస్టు 15 న, స్వతొం్రదేశాల సరసన సగర్వంగా 

తల ఎత్తి నిలబడింది. మానవ జాతి ఐక్యతకు, సమా 

నతకు (పపంచ శాంతికి మానవాళి సాగించే మహో 

ద్యమంలో భాగస్వామియై పురోగమించు తుందనే 

ఆశా విళ్వాసాలు భారత (ప్రజల హృదయాలలో చిగు 

రించాయి. 
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గాంధి ని 
. స్వాతంత్ర్యం “అభించింది. కౌని దేశంలో మత 

సామరస్యం లభించలేదు. బిటిష్ సామాజ్యవాదుల 
షపథకంతో మతకలహాలు చెలరేగాయి. ర రక్తం 

పడక పారింది. అమాయక  [పజలెందరో. హిందు 

వులూ ముస్తిములూ ఈ హ హతా్య్యాకా౦డకు బలి 

అద్యూద.. గాందీ మనసు [వక్కలయింది. వృద్ధా 

పష్యంలో' సై సెతం నిరాహార (వతం సాగించాడు. జనవరి 

18 న హిందూ, ముస్సి మ్ మత (ప్రతినిధులు గాందీ 

ఎదుట మత సామరస స్యానికి (పతిజ్ఞ చేశారు. గాందీ 

నిరాహార. వతం విరమించాడు. తాత్కాలికంగా శాంతీ 

నెలకొన్నది. 

' ఇది. కొందరికి రుచించలేదు. జనవరి 20 న ఢిల్లీలో 
విర్ణాభవనం వద్ద గుమిగూడిన జనసమూహం ముందుకు 

గాంధీ వచ్చినప్పడు, ఎవడో ఒక దుండగుడు గాంధీపై పె 

బాంబు విసిరాడు. గాంధీ ఆ విప తునుండి బయట 

పడ్డాడు. .ఆ బాంబువల్ల ఎవరికి హాని జరగలేదు. 

ఈ దుర్తటన జరిగి పట్టుమని పదిరోజు లై ందో 

లేదో. 104౪ జనవరి 80 నొ సాయంత్రం 5 గంటల 

_ప్రారతంలో ఒక మతోనా శ్రిడి తుపాకి గుండ్ల కు గాంధి 

బలి అయ్యాడు. 

ఆ రోజున గాంధీ ప్రార్థనకు సంసిద్ధ మౌతు 

న్నాడు. “ఇవాళ మీరు ఆలస్యంగా వచ్చారుకదూ” 

అంటూ గుంపులోంచి దూసుకువచ్చిన ఒక వ్యక్తి క్రి 

గాందీని అడిగాడు. “"అవృను*ో అని గాంధీ జవా 

బిచ్చాడు మరోమాట మాటాడకముందే గాంధీకి 

పాదాభివందనం చేస్తున్నట్లు నటించిన ఆ వ్యక్తి క్రి 

నాలుగుసార్లు రివాల్వర్ కాల్చులునే సాగించాడు. రెండు 

గువ్ళ గురీడెను చీల్చుకుపోయాయి. ఒకటి. పొట్టలోకి 

చొరబడింది. “హేరామ్” అంటూ, మనుమరాం(డు 

ఆవాగాంధీ, 'మనూగాందీ. చేతుల్లోకి . ఒరిగిపోయాడు, 

తెల ల నిబ్లిట్టలు. ర కసి క్రమయ్యోయి. వై ద్యులెంత 

(శ్రమపడీనా గాంధీని. మృత్యువు ఐ వాతనుండి తప్పించ 

లేకపోయారు. 

. చఖపరవపలై.. 

గాంధి నిర్యాణ హౌ ను ఇలా తెలియచేశాడు... 

_దేళభ కుడు గాందీ. 

' ఆతృతతో వేచివున్న వేలాది 

(ప్రజలను, 4- దే. శి.0:చి ఆనాడు జవహర్ ల్లాల్; 
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ర్యా 909 
“మన జీవితాలమధ్య నుండి కాంతి . కనుమరు గె 

పోయింది. అంతటా చీకటి ఆవరించింది మీకు ఏమని 

చెప్పాలో, ఎలా చెప్పాలో అర్ధం కావడంలేదు. మన 

(ప్రియతమ నాయకుడు, - బాపూ, జాతిపిత ఇక లేడు. 

సలహాకోసం, ఉపశమనంకోసం ఆయన వద్దకు 

వెళ్ళాలంటే, ఆయన మరిలేడు. నాకొక్కనికేగాదు, 

' దేశంలోని కోట్లాది (ప్రజలకు ఇది త్యీనమైన దెబ్బ. 

“కాంతి కనుమరుగై. ందని నేనన్నాను. కాని, నేను 

పొరపడ్డాను; ఎంచేతనంపే ఈ దేశంలో వెలిగిన ఈ 

కౌంతి మామూలు కాంతి కౌదు. ఇన్నేండ్లుగా ఈ 

దేశాన్ని కౌంతిమయం చేసిన ఆ వెలుగు రానున్న 

అనేక సంవత్సరాలపాటు, వెలుగుతూనే ఉంటుంది. 

వెయ్యి ఎండ్ల అనంతరం కూడా ఈ దేశంలోనూ, 

తదితర ప్రపంచంలోనూ అది కన్సించుతూనే 

ఉంటుంది, > 

ఈ వాక్యాలు కొందరికి ఏిశ్చేక్షగా కన్సంచ 

వచ్చు. మతో న్యాదులకు కర్ణ కఠోరంగా ఉండవచ్చు. 

కాని ఆనాటి అశేష భారత్ (ప్రజల మనోభావాల్ని 

ఆ వాక్యాలు (మపతిబింవించుతునా షయ. . 

జాతి వె తాళికుల శకం ముగిశాక, భారత. (ప్రజా 

సాత్వం్యత్య ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన 

స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని, 

(ప్రజలంతా పాల్గొనే (పజా ఉద్యమంగా మార్చి, తీర్చి 

దిద్దడానికి కృషిచేసిన యోధుడు. త్రీ పురుషుల 

సమానతను చాట్, మహిళలను జాగ్భతంచేసి, వర్ణ 

వ్యవస్త ను, అస్పృశ్యతను ఈసడించి, వాటి నివార 

ణక “అహోరా[్రాలు పరితపించి కృషిచేసిన మహో 

సంస్క రః మత సామరస్యానిక్షై పొటుబడి,. ఆ 

కారణంగానే మతోనా సాది చేతిలో మరణించి, ఆత్మ 

బలి దానం చేసిన అమరుడు. | 

గార భావవాదం వుంది. 

౦తవరకు మతదృషై షే వుంది. 

ఆయన భావాలు కొన్ని భౌతిక ద్ద చొలొ. 

భిన్నమైనవి. Fr స 

+ థ్రిటిష్ పరిపాలకుల్ని చేకంలోని (ప్రజాపీడకుల్ని, 

కూడా _అహ్మింసడ్య్యారా శీడించవచ్చునన్ని ఆయన, గాడ 
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విశ్వాసం. ఇది చారిత్రక పరీక్షకు నలు స్తుందో లేదో 
అనేది చరిితకారులకి వివాదాంశమెనో శాంతిసీ, 
మానవతా దృకృథాన్ని వ్య క్రీకరించే భావనే ఆ 
విశ్వాసం. సర్వకాల సర్వావస్టలకూ ఈ అహింసా 
సూ్యతమే న_రించుతుందన్న “నమ్మకంతో నెహ్రూ 
లాంటివారు విభేదించారు. అహింసా సూత్రాన్ని ఒక 
పడికట్టు సూతంగా, మంతంగా చేయడం మంచిది 
కౌదని న్యెహూ అన్నాడు. మూఢ నమ్మకంగా 
దాన్ని దిగజార్చకూడదన్నాడు. గోనా, డయ్యూ, 
డామన్, హైదాబాద్ లాంటి (ప్రదేశాలను భారత 
దేశంలో విలీనం చేసుకోవాలనే సమస్య ఉత్పన్న 
మైనపుడు. ఈ సూ(తం నుండి విడివడక తప్పలేదు. 
అహింపా సూతం సర్వరోగ న్లివారణలాంటి 
దివౌ్యషధంకాదు. ఆయా (పజల స్థాయిని బట్టి, ఆయా 
సమయాలలో పరాయి (ప్రభుత్వాన్ని డీ కొనడంలో 
కొంతవరకు ఉపయోగపడిన అస్త్రం 

గాందీ దేవుడుకాదు . దయ్యమూకాదు. ఐతే చిత్ర 
శుద్ధితో స్వాతం్యత్య సమరం సాగించిన మడ 
యోధుడు. అచంచల మానవతావాది. 
భారత సంస్థాపకులలో ఒకడు. 

స్వతం(త 

“జాతిపితొగా గౌరవించారు. 

అతో అలానే 

నిష్కళంక దేశ 
మానవతావాదానికీ , దేళ 

స్వాతంత్ర్యం సాధీంచాల? దృఢ నిశ చ్రయాని క్రీ 
(ప్రతీకగా నిల్చిన గాంధీ. దేశ (ప్రజల దృష్టిలో 
గాంద్రీట్రీ*ి “పూజ్యబాపూజీ” “మహాత్మా” ోనాత్రి 
పితొగ్గా పరిగణించ బడ్డాడు. శౌంతికౌముక (వగతికీల 
(పపంచ (పజలందరి మన్ననల్ని చూరగొన్నాడు. 

ఆయా సర్వ సాధారణ పరిస్తితులలో , ఆయా 
నిద్ధష్ట పరిస్తితులలో తన సమకాలీన సామాజిక అవన 
రాలు ఏమిటో గు రించి, వాటిని సాధించడానికి 
ఎవడు మహ తరసేవ చేసాడో వాడే మహనీయుడు, 
మహాత్ముడూనూ. అందులోనే ఆయన గొప్పతనం 
ఉంది. అలాంటి నాయకుడే గాంది. 

స్వాతంత్ర్యం లభించింది. సాధారణ (ప్రజల 
బరకౌల వాంఛితాలన్నీ ఇంతమా|[త్రంతోనే ఈడేర 
లేదు. ఈ వ్యవస్థను మార్చి “సరె్యజనాన్సుఖినో 
భవంతు” అనే నూ కిని అమలు పరచవలసిన కర్తవ్యం ఈ తరం వారిదే. అందుకు స్వాతంత్ర్య 
సంగామయోధుల ఆనాటి మహత్తర త్యాగాలు మనకు 
ఆదర్శం. ఆ స్వాతంత్రాన్ని పరిర క్షి ంచుకోడం, 
కుల మతాది విభేదాలు లేని శాంతి మయ జీవితాన్ని సాధించడం మన ధర్మం, ఆ కర్తవ్య నిర్వహణకు 
స్వాతంత్ర సంగ్రామ. చరితలోని మహ త్తర 
వీరోచిత కృత్యాలు మార్గదర్శక మహనీయ 
ఘటగలు. 

తిరువాంకూర్ 
 తిరువాంకూర్ సంసొనాని ఎ భారతదేశంలో విలీన 

మొనర్చే సంస్థాన పేజా ఉద్యమంలో, పున్న(ప్రా- 
_ వాయలార్ (గామాలలో సామాన్య (ప్రజలు సైనిక 
బలాలను ప్రతిఘటించి అసమాన శౌర్యాన్ని (ప్రద 
ర్మెంచారు. అపూర్వత్యా గాలు చేశారు. తమ (పాణా 
లను బలి పెట్టి, సంస్తాన విచ్చి తికి సోపానమయ్యారు. 

షున్న(పా-వాయలార్ గాంమాలు తిరువాంకూర్ 
సంసానంలో కోసాతీరంలో ఉన్న రెండు చిన్న 
గారిమాలు. రెండిటిమధ్య ల్ మైళ్ళదూరం ఉంది. 
వినా అవి సంస్థాన ప్రజా ఉద్యమ చరితంలో ఓకే 
గాగమంరాగా, ' వీరోచిత కృత్యాలద్వారా. పరిసిది 

కెక్కాయి.. ఒకే..అక్ష్యంకోసం,. ఒకే" పోరాటంలో 

ఆ రెండు గారిమాల వీరుల ౮ కం ప్రవహించి 
అలీ ఒకటిగా పార్రింది. 

తీరువాంకూర్ సంసానం షె రలాయ్ పెద భూస్వాముల దోపిడీకి కేరిదంం, కమ్యూనిస్తుపార్టీ * అఖిల తిరువాన్కూరు పే9డ్ యూనియన్ కౌంగెరి 
స్లు, అక్కడి కొబ్బరిపీచు కార్మికుల, భే_సవారు 
వ్యవసాయ కార్మికుల పోరాటాలను నడిపాయి. 
వీటితో పాటు తిరువాంకూర్ మహోరాజా రాచరికం. 
దివాన్ నిరంకుశపాలనా అంతరించాలనీ, వయోజన వోటింగ్ హక్కు ప్రవేశ పెట్రాలనీ ప౦జాస్వామ్య 
పభుత్వం నెలకొల్నాలనీ” ఇంకా మరికొన్ని కోర్కెలతో 28 అంశాల కార్యక నూన్ని ఒకదానిని 
రూపొం దింఛ్తాయ్యి. వ Ds 



నం[గౌము చరత 

తిరువాంళూర్ సంసాన దివాన్ సర్ సి.పి. 

రామస్వామి అయ్యర్ “హోత్స్చాహంతో, ఆయుధాల 

సహాయంతో కొబ్బరిపీచు కార్మికుల పెన, వ్యవసాయ 

కార్మికుల పెన యజమానులు, భూస్వాములు దాడి 

చేయడం (పారంభించారు. మొదట దారి వేతనాలను 

తగ్గించి రెచ్చగొట్లారు. ఈ దాడులు 1946 ఆగస్టు, 

సెపైంబర్, అక్షోబర్ మూసి సాల్లో జరిగాయి. హత్యలు, 

మానభంగాలు జరిగాయి. ఈం ఫీభత్స కాండను 

ఎదిరించిన వారిని స్థానిక గూండాలతో కలిసి సై నికులు 

నానా .హింసాకృత్యాలకు గురిచేశారు. 'హేజలను 

విచ్చలవిడిగా అరెనుచేసి హింసించడం మొదలు 
3 ల 

పెట్టారు. 

"సె ర్రలాయి, పృన్న్మపాలలో అనేక సైనిక క్ర 

శిబిరాలు, వెలిశాయి. సైనిక దళాల కవాతు రర 

నలేగాక, కః ప్ట్షజీవులకు సాయుధ సెనికుల కు సుధ్య 

అనేక ఘర్ద ఇలు జరిగాయి. షెర్త లాయ్, అంబలవు* 

తాలూకాల్లో, తిరువాన్యూ-ర్ రాచరిక ఉద్యోగులూ, 

వారికి మద్దతుగా నిలచిన భూస్వాములూ, గూండాల, 

సైనికుల రక్షణ సాయంతో (ప్రదర్శనలు చేయడం 

(ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత (పదర్శనల్ని, బహి 

రంగ సభలను నిషేధించే ఆర్డినెన్సు (పకటించింది 

సంస్థాన (ప్రభుత్వం. నా నాయకులను అరెస్టు చేసింది. 

ల 

'సెనికుల, గూండాల హింసాకృత్యా లను కష్ట 

జీవులు ప్రతిఘటించారు. కార్మికవర్గం బలంగాఉన్ని 

అలెపీ)లాంటి పట్టణాలలో, యజమానులకు గూండాలు 

దొరకలేదు. మతీకలహాలను రెచ్చగొశే చర్య కూడా 

ఫలించలేదు. 

అవతలి పక్షంవాణ్ళు ఎంత ఏ రెచ్చగొట్టుతున్నా, 

'శజానాయకులు ఎంతో నిగహం పాటించారు. ఐతే 

(గ్రామీణ (ప్రాంతాల్లో (ప్రజలు తమ ఇండ్లలో నివసించే 

పరిస్థితి జేయిడాటిపోయింది. ఆత్మరక్ష ణక వలంటీర్ల 

శిబిరాలు నిర్వహించ బడ్డాయి. సంస్థాన కాం(గెస్ 

నాయకత్వానికి, షెర్త రలాయ్, అంబలప్పళా లలో 

జరుగుతున్న డారుణ వమనకాండ గురించి చెప్పారు. 

శిబిరాలలో +క్షణపొందే వలంటీర్ల వద్ద ఆయుధాలు 

లేవు. కర్రబల్రేలు ద్యూతం త్ండేవి. అక్టోబర్ 

మాసం. మధ్యలో కార్మిక న నాయకులకూ (పభుతా కా నికీ 

మధ్య జరిగిన సంప్రతింపులు విఫలమయ్యాయి. 

ఖ్రీత్రి2 - 

దివాన్ సూచించిన అమెరికన్ తరహా రాజ్యాంగ 

చట్టానికి వారు ఆమోదించలేదు. 

“అక్టోబర్ 19 న మొదట కమ్యూనిస్టు పార్టీని, 

"షె ర్తలాయ్ క్చు ఫ్యాక్టరీ కౌర్కిక సంఘాన్ని, 

మత్స్యకారుల సంఘాన్ని నిషేధించింది సంస్ద సాన 

(పభుత్వం, తర్వాత మరికొన్ని సంఘాలు నిషేధీంప 

బడ్డాయి. వీరి కార్యాలయాలను “సైన్యాలు ఆక్రమించు 

కోన్నాయి. న నాయకుల్ని, కార్యకర్త రల్ని అరెస్టు చేశారు; 

పోలీసు 

తున్న వాత్తలు బయటకు పొక్కాయి. 

సంస్థాన కాం(గెస్ నాయకులలోని సమరశీలురై న 

కేశవ్ శంకరపిశ్తేలను అరెస్టు చేశారు. పట్టం 

నుపిన్తే నాయకత్వాన జరుగుతున్న రాజీబేరాలు 

కూడా ఒక నెల వాయిదా పడ్డాయి. దీనికో సర్ సి 

రామస్యామి అయ్యర్ సంస్తాన ప్రజాఉద్యమాన్ని. 

కార్మికోద్యమాన్ని క కాలరాయడానికి తుది పోరాటానికి 

సిద్ధమయ్యాడు. దీనితో ఆత్మరక్షణకు, కమ్యూనిస్తు 

పార్టీ, కౌర్మిక పజలూ తదితర సంస్థాన వ్యతిరేక 

(పజానీకమూ పూనుకొన్నారు. 

కె. సి. జార్జి నాయకత్వాన కే. వి. ప్యాతోజ్, 

"క. శె. కుంజిన్, పి. జి. సదొశివన్, పి. బి. 

పద్మనాభన్లతో ఒక రాజకీయ కేంద్రం "షె ర్తలాయ్- 

పున్న(ప్రాగ్రామాల మధ్య ఏర్పడింది. అలెపి తోనూ, 
శిబిరాలతోనూ ఆ కేంద్రానికి రాజకీయ సంబంధాలు 

కలుగ చేయబడ్డాయి . కీలకమైన వాయలార్ (ప్రాంతపు 

శిబిరానికి కుమార్ ఫణిక్కర్ బాధ్యత వహించా 

మిలిటరీ గూండాల ఫీ భతృకాండకి నిరసనగా 

1946 అక్షోబరు 21 నుంచి సార్వత్రిక సమ్మె జర 

లాకప్తో దారుణ హింనె సాకాండ్ జరుగు 

పాలని రాజకీయ కేంద్రం నిర్ణయించింది. దీని (ప్రకారం 

రహస్య జీవితం గడపకుండౌ బయటవున్న టి. వి. 

థామస్ సమ్మెకు పిలుపు నిచ్చాడు. కార్మికవర్గం 

ఆ పిలుపునందుకుని, గొప్ప చొరవ (పదర్శించారు. 

సార్వత్రిక సమ్మె జయ(పదంగా జరిగింది. (పతి 

చోటా ఆత్మరక్షణ దళాలు ఏర్పడ్డాయి. 

శూలాలులాంటి సూదిమొన క్యర్రలక్ జెండాలు 

రగలించుతని. “అమెరికన్ మోడల్ నశించాలి 

నొపాలన  అంతంకావాలి" “బాధ్యతాయుత 

ప్రభుతం ఏర్పడాలి” అనే నినాదాలతో (బ్రహ్మాండ 

మెన (ప్రదర్శనలు చేశారు. అమెరికన్ మోడల్ 
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పరిపాలనను గతంలో సరీ సి. పే. రొమస్వామ 
అయ్యర్ సూచించాడు. ఈ (ప్రదర్శనల సమయంలో 

ఎవళ్ళూ సైనిక, సోలీసు దమనకాండను లక్ష్య 
పెట్టలేదు. 

ఆ. మధ్యాహ్నం మార్షల్ లా (పకటింపబడింది. 

సర్ సి. పి. స్యయంగా సంస్థాన సాయుధ బలగాలకు 

అధిప పత్యం వహించాడు. ఆ ఉద్యమం చట్టవిరుద్ద 

మెనదనీ, సమ్మె విరమించి లొంగిపొమ్మనీ. హచ్చ 

రించే కరష్మతాలు వికనానాలదాషరా వరజిమ్మారు. 

ఆ హెచ్చరికకు జవాబుగా కొద్దిరోజుల్లోనే (ప్రజలు 

పెద్ద వె తున (ప్రదర్శనలు జరిపారు. మహోరాజా పుట్టిన 

రోజు అక్షోబరు 28న సర్ సి. పి. తన రాజ్యాంగ 

పతిపాదనల్ని ప్రకటించాలనుకున్నాడు. కాని కార్మిక 

పర్ష (ప్రతిఘటనతో అది ఆగిపోయింది. 
FE "ఆ రోజున పృనపా (గ్రామంపై పెకి _అన్నివైపష పుల 

నుండి సాయుధబలగాలు వచ్చిపడ్డాయి. ఒక స్దానిక 

భూస్వామి గృహం పోలీసు శీబిరంగా మారింది. 

ఆ శిబిరాన్ని ఎ త్తి వేయాలని (ప్రదర్శకులు కోరారు. 
కౌని పోలీసులు । (సజ్యాపదర్శనపై కాల్పులు ఆరం 
భించారు. (ప్రజలంతా నేలపై “పడుకుని ధైర్యంగా 

పోలీసుల్ని. పతీఘటించారు. పోరాటం కొన్ని గంటల 

పాటు జరిగింది. దాంతో _పజలూ, పోలీసులూ చాలా 

మంది చనిపోయారు. అక్కడి పోలీసు శిబిరాన్ని 
ధ్వంసంచేసి, డజను రె ఫిళ్ళు, సైన్ గనులూ 

చేజిక్కించుకొని (ప్రజలు “తమ ఇళ్ళకు వెళ్ళి 
పోయారు. 

ఈ సంఘర్ష ణవల్ల కలిగిన అనుభవంలో ప్రజల్ని 
శిబిరాలలో శ్రే ద్రీకరీంచటం మంచిదికాదనీ, వాటిని 
మూసివేయాలనీ రాజకీయ కేంద్రం నిర్ణయించింది. 
ఇక సాయుధులు (గ్రామాల్లో (ప్రవేశించి దేమనకాండ 

జరిపినా, స్త్రీలను తవమానపరచినా (ప్రజలు 

మూకమ్మడిగా (పతిఘటించాలని స్పషంచేస్తూ, 

శిబిరాలన్నింటికీ సూచనలుపంపే ఏర్పాట్లు చేయ 

బడ్డాయి. ఈలోగా అక్షోబరు 26 న సైన్యం “నినా 
నాలమీద వాయలర్లో దిగాలనుకుంది. కాని 
& (సయత్నం ఫలించలేదు. మర్నాడు 27 వ తేదీ 
మభా ధా్యాహ్నం నావలపె _ అక్కడి ఉప్పునేరుదాటి 
27, 400మంది సెనికు లు ఎ వాయలర్ మీదికి వచ్చిపడ్డారు. 
వాళ్ళు అన్ని వేపలనుంచీ రె రె ఫిబృ, మర తుపాకులితో 

భారత స్వాంతోర త్రో 

దాడి ప్రారంభించారు. (ప్రజలు వీరోచితంగా (ప్రతిభ 
టిందారు, తుపాకి కాల్బులకు నేలకొరిగినవారు, తమ 
హచరులను పోరాటం కొనసాగించాల్సిందిగా 
ఉ చ్రేజవర్చారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (ప్రారంభ 
మెన పోరాటం సాయంత్రం 5 న్నర గంటలదాకా 

కొనసా గింది. స్త్రీలు, పిల్ల లు తలదాచుకుంటున్న 
ఇళ్ళ నన్నింటినీ తగలబెల్టీ, వారిలో చాలామందిని 
హతమార్చారు. సెరికులు దెబ్బలు తగిలిన వారిని 
కూడా వదలకుండా పాశవికంగా చంపివేళారు. 
మొ త్తం ఆ (సాంతమంతా గాలించి, _మనిషన్నవాడు 

మిగలకుండా చేశారు. ఇది వాయలర్ = వీధోచిత్ర 

పోరాటం. = 

ఆ తర్వాత షెర్తలాయ్, అంబలపూళ తాలూకాల్లో 
నెలలకొద్ది కనీవినీ వరుగని దమనకాండ జరిగిందీ, 
వేలకొద్ది (ప్రజలు అరెస్టు చేయబడ్డారు, హింసించ 
బడ్డారు, అంగవికలురుగా చేయబడారు. ఆ తర్వాత 
కొద్దిర నోజులకి కమ్యూనిస్టు పార్టీ, క కార్మికవర్గ యూ 
ఆ దమనకాండ మధ్యనుంచి “కనుంగా. వెనకి 
తగ్గాయి. శిబిరాలు మూసివేయ బడాయి, _ చనిప్రోగో 
మిగిలిన వారిని అతికష్టంమీద "ఇతర. రాష్ట్రాలకు 
తరలించారు. 

సర్ సి పి. విజయోన్మాదంతో కమ్యూవిస్తన్నీ, 
_పేద్యూనియన్ల నీ అణచిపారేశామనీ, తాము తిన్న 
దెబ్బకు రెండు దశాబ్దాలదాకా మరల. కోలుకోలేవనీ 
గొప్పలు చెప్పుకొన్నాడు. 

అయితే, అభివృద్ధి నిరోధకుని విజయోత్సాహం 
మూనాళ్ళ ముచ ఎటయంది. 

పున్నపా _ వాయలర్ పోరాటం జరిగి ఆరునెలలు 
కాకముందే కమ్యూనిస్టు పార్తీ , ఆపేవ్యూనియనులూ 
తిరిగి సంఘటితం కాగలిగాయ. తమ కార్యకలాపా 
లను (ప్రారంభించగలిగాయి. ' 1947 తొలి రోజుల్లో 
ముమ్మరంగా పని చేసింది కమ్యూనిస్టు, పార్టీ. 
సర్ సి, పి * “స్వతంత్ర తిరువాన్యూ-ర్” పథకానీకి 
వ్యతిరేకంగా జరిగిన. పోరాటంలో కమ్యూనిస్తు పార్టీ 
(పముఖపా(త్ర వహించింది. పృన(ప్రా వాయలారీ 

పోరాటం, తిరుదాన్కూర్ నిరంకుశ _ రాజరిక 
పతనాన్ని త్వరితంచేసింది. ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకి 
సర్ సి, పి. దివాన్ పదని పూడింది. తిరువాస్తూర్లో 
(పేజా (ప్రభుత్వం ఏర్చుడింది.. | 



౦౮ నాల విలీనం. 

1947 ఆగస్టు 15 నాటికి న. 585 

సంస్తానాలు వున్నాయి. మన దేశానికి స్వాతం్యత్యం 
(ప్రకటించినప్పుడు _బిటన్ విధించిన షరతుల [ప్రకారం 

ఈ సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనమైనా కావచ్చు. 
లేదా స్వతంత్రంగా ఉండాలం'ే వుండనూ వచ్చు.. 
భారతదేశ భూభాగంలో ఈ సంసానాల వి సీరం 48 

శాతం పుంటుంది. దేశం మొత్తం జనాభాలో కా స్ 

తక్కువగా 25 శాతం ' పుంటుంది, (బిటన్ ఈ సంసా 

నాలను పాచికలుగా వుపయోగించుకొని సె స్వాతంత్ర్యం 

ఇవ్వడానికి అడ్డు తగులుతూ ఉండేది. భారత దేశంపై 

రాచ పుండుల్లాగ వుండే ఈ సంస్థానాలు దేశానికే 

(పమాదం. 

స్వాతంత్ర్యం హొందిన తర్వాత జాతీయ 

(పభుత్వం ఎదుర్కొన్న సమస్యలలో ముఖ్య. 

మైనది సంస్థానాల భవిష్య త్తు తు సమస్య. చిన్నవీ 

పద్దవీ సంస్తానా నోల్నెపున్నాయి. మహారాజాలు, 

నిజొంలాంటి (ప్రభువులు, నవాబులు, ఎందరెందరో 
ఉన్నారు.ఈ సంస్తానాలు భారత దేశంలో ఎప్పుడో ఒక 
ప్పుడు విలీనం గాక తప పదని (గహించిన బ్రిటిష్ 

(పభుత్వం, కొన్ని ముఖ్య సంస్థానాల నై నైనా విడిగా 
ఉండేటట్లు చూడాలని ప్రయత్నించింది. రాజకీయ 

సలహో “దారుగా సర్ కోనార్డ్ కోర్ ఫ్ ల్డ్ను పంపింది. 

సంస్టానాధీకుల వ్యవహారాలను చూస్తున్న ''ిటిష్ 

రాజకీయ శాఖ ఇతని ఆదేశాలను అనుసరించి పన్ని 

చేయడం" (పారంభించింది సంస్థానాలగు౦డా వెళ్ళే 

"రె రైల్వేల, జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి అన 

లురో ఉన్న ఒడంబడికలను రద్దు చేయాలని రాజ 

కీయ శాఖ ఆదేశించింది. రవాణా, రాకపోకల. 

ఇబ్బంది కల్గించడం, వాటిని విచ్చి త్తి తి చేయడమే 

దీని లక్ష్యం. దీనికి నెహూ తవ అసమ్మతి 
తెలియచేశాడు. మరొక తీవ సమస్య కీలకమైన 

సంస్థానాల పట్ల (టైటిష్ ' ప్రభుత్వ వై. ఖరి. కాశీర్ | 

హైదాబాద్, 'మెనూరు, 'తిరువాంకూర్ సంస్థానాలలో 

'భిటిష్ పైన్యాలు, విమాన 'దీళాలూ “ఉన్నాయ. ఈ 

సంసొనాలను ఇలాగే వుంచి, వలసవాద తత్వాన్ని 
© 

కా త మూసలో పోసి, భారత దేశంలో తన పలుకు 
బడీన్ నిలబెట్టుకోవా లని. (విటిష్ ప్రభుత్వం అంచనా. 

అందుచేతనే కొన్ని సంస్థానాలు భారతదేశంలో 

విలీనాన్ని వ్యతిరేకించాయి. 1948 సంవత్సర మధ్య 

భాగానికి ఇంకా 26 సంస్థానాలు విలీనానికి వ్యతిరే 
కించుతూనే వున్నాయి. వాటిలో కూచివీహోర్, 
తపుర,మయూర్ భంజ్, మణి పూర్ భోపాల్, యౌ(దా 

దాద్ మొదలె నని వున్నాయి. కొంతకౌలం హైగా 

బాద్ స్వతంత్రంగా వుండౌలని పాను వేసింది. 
పోర్చుగల్, (బిటన్లతో ఒడంబడికలు చేనుకోవా' 

లని చూసింది. - 

జమ్మూ . కాఫర్ లో పరిసితులు అల్లకల్లోలం గా 

వున్నాయి. అప్పటికే సంస్థాన 'వజోద్యము “ ఓ త్తిడి 
| "ఫలితంగాను, పాకిస్తాన్ తెస్తున్న ఒ త్తి తిడిని పతిఘటిం 

చేందుకూ, కాశ్మీర్ | మహారాజా 1947 అక్షోబరు 26న 
భారతదేశంలో తన సంస్థానాన్ని విలీనం ' చేశాడు. 

1947 వేసవిలో మౌంట్ డాపన్ కాశ్మీర్. వచ్చాడు. 

కాశ్టీర్ భారత దేశంలో చేరాలా, పాకిస్తాన్లో చేరాలా. 

అనే విషయం పె వైబి వైట్ (_జాభిమతాన్ని చోటు 

ద్వారా తెబసుకోవడం) తీసుకోవల్పెందని, రాజాకు 

సల హోఇచ్చాడు. సెబి సెట్ జరిగితే అధిక సం ఖ్యాకు. 
లెన ముస్లింలు పాకిస్తాన్లో చేరడానికి వోటు చెసా 

రని అతన్ అంచనా. "ఐతే మౌంట్ దాపన్ అభీష్టం 

నెరవేరలేదు: ' 1947 సెపైంబర్ లో గాందీ, కాశ్మీర్ 

వచ్చాడు. కాళ్టీ్మర్ నేషనర్ కాన్ఫరన్సు నాయకుడు: 

“షీక్ అబ్బుల్లాను ' జై లునుంచి విడిపింప చేశాడు. 

కౌశ్టీర్ 'నహారాజాకు, షేక్. ఆబ్బుల్లాకు మధ్య ఒడం' 

బడిక కుదిరింది. న 

ఐతే ఇంతటితో కాశ్మీర్ ౩ పరిస్థితులు చక్కు బడ 

లేదు. 1947 అక్షోబరు 22 న కాశ్మీర్ పై పాకిస్తాన్కు 

చెందిన పఠాన్ “తెగవారు దండయాాత చేశారు. 

అక్షోబరు 26 నాటికి రాజధాని శ్రీనగర్ సమీపించారు. 
1947 అకోబర్ 26 న కాశ్మీర్ వ మహారాజా కాశ్మీర్ను 

భారతదేశంలో. విలీనం చేస్తున్నట్లు ' . ప్రకటించాడు. 

మహారాజా పాలన. కుస్పకూలీంది. మహారాజా 
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శ్రీనగర్ నుంచి పారిపోయాడు. గ్రీనగర్ సంరక్షణ 
బాధ్యత నేషనల్ కాన్ఫరెన్సు, కమ్యూనిసు నాయకు 
లపై పడింది, అక్టోబర్ 27 న మౌంట్ బాన్ వ్యతి 
రేకించుతున్నా, భారత (ప్రభుత్వం విమానాల ద్వారా 
,నినికులను పంపింది. మర్నాడు భారత నైనిక దళొలు 
పఠాన్ సైన్యాలను ఢీకొన్నాయి. 

పాకిసాన్ ఆక్రమిత (_పాంతంతో “అజాడ్ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం” అంటూ పాకిసాన్ ఏర్పరచింది. 
1947 డిసెంబర్ $1 న, ఐక్యరాజ్య సమితి సమా 
వేశం ముందు కౌశ్టీీర్ సమస్యను భారతదేశం 
వుంచింది. 1948 లో సాయుధ ఘర్షణ అంత మొంది, 
1048 జనవరి 1న యుద్ధ ఏరమణ ఒడంబడిక జరి 
గింది. ఐనా కాశ్మీర్ సమస్యను అప్పటికీ ఇస్పటికీ 
పాకీ స్తాన్ లేవ నెత్తుతూనే వుంది. 

ఖొరోల్ న్వంతర్యత్యో 

జునాఘడ్ 'సంసొనాదీశుడు ముసి హ్ మతస్టుడు. 
ఈ సంసానంలో సగానికి పెగా హిందువులే వున్నారు. 
ఐనా కోడా ఈ సంసొనాద్ళుడు జునాఘడ్ ను పాకి స్టాన్లో కలపడానికి సిద్ధమయ్యాడు. భారతదేశం 
1948 ఫ్నిబవరిలో టైన్యాన్ని జునాఘడ్ సంస్థానానికి 
పంపింది. ఎబీసైట్ నిర్వహించింది, అక్కడ అత్య 
ధిక సంఖ్యాకులు భారతదేశంతో విలీనం కౌవాలని 
తీర్మానించారు. జునాఘడ్ సంస్థానాధీశుడు పాకిస్తాన్కు 
పారిపోయాడు. 

ఇలాగే ఎన్నో సంస్థానాలు సంస్రాన (పజల వీరో 
చిత పోరాటాల, త్యాగాల ఫలితంగా (క్రమృకమంగా 
భారత దేశంలో విలీనమయ్యాయి. సంస్థానాలలో ఎన్నో 
(పేజా ఉద్యమాలు విజృంభించాయి. ఈ సందర్భంగా 
వీర తెలంగాణా చరితాత్మక పోరాటం గురించి 
తెలుసుకుందాం. 

విర తెలంగాణా 
అమానుషమెన, అనాగ రికమెన నిజాం “లంక (cn 

ప రాజు ఫ్యూడల్ సాంఘిక వ్య వసకు వ్యతిరే ' 
(అ కంగా తెలంగాణా (ప్రజలు సాయుధులె సాగించిన 

పోరాటమే తెలంగాణా చర్చి తాత్మక పోరాటం. 

మొగలాయి చ(కవరుల పరిపాలన అంత మయ్యాక నెజామ్,, 'హె(ద్రావాద్ సంన్తానాన్ని దు వ 0 ఏర్పాటు చేశాడు. (బ్రిటిష్ వాళ్ళకు మహారాష్ట్రలోని , 

ల రు బేరార్, ఆంధ్ర కోసా[పాంతం, రాయలసీమ జిల్లాల్ని అవాలి 
ae) ధారపోసిన తర్వాత 88 వేల చదరపు. మెళ్ళ వి సీరం గల సామంత రాజ్యంగా హెదరాబాద్ సంసానం ర 
థి ఏర్చుడింది. భారత దేళంలోని సంసానాలన్నిటి లోకి ఇది పెదది. దీనితో తెలుగు, మహారాష్ట్ర, కరాటక ద | 

వి (౨ భాషా(పాంతాలు వున్నాయి, తెలుగువాళ్ళు జనాభాలో గాని, వెశాల్యంలోగాని సగభాగంగా వున్నారు. 'హె(డాబాద్ సంస్థానంలో ఆయా భాషలవారి భాషా సంస్కృతులు అణచివేయ బడాయి. ఉరూ భాషను , ( 
' 

a a బోధనా భాషగాను, పరిపాలనా భాషగాను (పజల పె నిజాం పభుత్వం రుద్దింది. _ాథమిక పాఠశాలలు కౌని, .గంథాలయాలుకాని " ఏర ఎరచుకోడమే ఉర్దూ యేతర -భాషలనారికి చాలా కష్టమయేది. టె 

టీటిష్ పాలకులకు తొత్తుగా వ్యవహరించి, వారి “విశ్వానపాత్ర మి(కుడు”గా బిరుదు పొందాడు 
నిజాం (ప్రభువు. 

అసలీ నిజాంరాజు పుట్టు పురో తరాలేమిటి ? 18 వ శతాబం (పాఠరంభంలో, దక్కను [ప్రాంతంలో మొగలాయి చ[క్రవ ర్రలపై అనేక తిరగుభాట్లు జరి గాయి. బొరంగజేబు చ్మకవ ర్తి వీటిని అణచడానికి 1/18 లో తన సేనాని అనఫ్యాను పంపాడు. కొంత కౌలానికి ఈ నానే స్వతం(తుడై అసఫ్రూ రాజ వంశానికి మూలప్పరుషుడయ్యాడు. నిజామ్..ఉల్._ ముల్క్ అనే బిరుదుకూడా ఇతన్సిక్ర ఇవ్వబడింది. 
అసఫియా తన వెంట అనేకమంది ముసిములను, హిందువులను హైదరావాదు తీసుకువచ్చాడు. కొంద 

రిని జాగీరారుగా నియమించాడు... జాగీరారు భూమి ' CT ae) 
౧౧ . శిస్తు వసూళ్ళు. చౌసేవారు. కాన్ని 

అబ్కారీ, అడవులు, చేపలు పటుకొనే హక్కులు 
సైళం వీరికి వుండేవి. జాగీర్దార్ర భూమి దాదాప్ప 
నూటికి 8] పాళ్ళు వుండేది. జ్లాగిర్ (గ్రామాల నంఖ్య 
6585. 

సందర్భాలలో 
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నిజాం (పభుత్వం ఎర్చడక పూరం నుంచీ, 

ఇవికాక 14 సంస్థానాలు వుండేవి. వీటిలో ఐదు 

ముఖ్యమైనవి. తక్కిన స సంస్దై సానొలను నిజాం జాగీర్లు 

గానే చూసేవాడు. ఈ ఐదు సంస్థానాలను “దివానీ 

ప్రభుత్యం” నుంచి మినహాయించోడు నిజాం. అంమే 

నిజాంకు వీటిపై (ప్రత్యక్షపాలన వుండదు. వాటి 
సంస్థానాల్లో వాళ్ళ సాంత సరిపొలనే వుండేది ఈ 

ఐదు సంస్తానా లకు. ఈసంస్థానాలు గద్వాల, వనపర్తి, 

జటి.పోలు, అమర్ చింత, పాల్వంచ, ఇవికాక మరి 

కొన్ని ఈనాం (గ్రామాలు వుండేవి. 

నిజాం రాజుకు (ప్రత్యేక జాగిర్ కూడా వుంది. 

దాన్ని సర్చే..ఖాస్ అని పిలిచేవారు. ఈ జాగీర్ లోని 
(గ్రామాల్లోని ఆదాయం నిజాం (పయివేట్ ఆదాయంగా 

మారిపోయింది. 

జాగీర్ (గ్రామాల్లో రెతులు భూమి యజమాను 

లుగా కాక, కొలుదోర్దుగా పరి గ ణి ౦వ బడుతూ 

వచ్చారు. 

నిజాం పరిపాలనలో వెట్టిచాకిరి అన్ని కులాల 

వారికీ తప్పలేదు. హరిజనులు, కుమ్మరుబు,రజకులు, 

మంగళ్ళు, వడ్రంగులు యితర చేతిపనివారు.వై శ 

_ద్రాహ్మణులతో సహో. వెట్టిచాకిరి చేయాల్సిందే. ధి 

కారులకు, భూస్వాములకు చేసే వెట్టిచాకిరీలో . ఇతర 

(గ్రామాలకు ఉత్తరాలను చేరవేయడం, సామాన్లు 

మోయడం, లాంతర్లు తుడిచి వెలిగించటం, భూసా శ్వ 

ముల పక్కలు దులీపీ శుభం చేయటం. వాళ్ళ కాళ్ల 

ఒ త్తటం మొదలై. నవి వుండేవి. భూ స్యా ము లు 

(పయాణం చే సేటస్పుడు వారి బండతో పాటు వాటి 

ముందుగా నౌకర్లు పరుగె తాలి. ప్రయాణం చేయడా 

నికి ఉపయోగిరచే పల్ల కీలను సూయాలి. జాగీర్ 

(గ్రామాల రైతుల నుంచి చేసే రకరకాల దోపిడి 

గురించి వేరే చెస్పనక్కరలేదు . జాగీర్జార్ల ఇండ లో 

(ప్రజలు: చేపే వెట్టిచాకిరికి అంతంతేమ. “ 

నిలబెక్రేవారు, అను నె _త్తీమీదపె గాయపరచి 

పుండ్ల పై పెకారంచ వము తలక్రిందులుగా వేలాడ 

దీసే సహా, గ్రామాల్లోని అనేకమంది యువతుల 

కిభొన్నీ జాగీర్హార్లు; వాళ్ళ గూండాలు దోచుకొ నేవారు. 

శ విధంగా శకి లంచే ఎన్నయినా శివ షవక్ళు. 

స మాడం 
అసమ్మతి చూపినా కొరడాలతో బాదేవారు. బండ 
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ఈ దుర్భర పరిస్టితులలో తెలంగాణా (ప్రజల పి 

కౌం(గెసు సె స్వాతం్ర్య ఉద్యమ (పభావం పడింది. 

1980 పొంతాలలో (గంథాలయ ఉద్యమం (ప్రారంభ 

మెంది. (ప్రభుత్య నిరంకుశ చర్యలకు అడపొ దడపా 

అసమ్మతిని 3 తెలుపుతూ వుండేవారు. 

1938 లో పౌరహక్కుల కోసం, బాధ్యతాయుత 

(పభుత్వం సాగించిన పోరాటం రాష్ట) | సోయిని జరి 

గిన మొదటి రాజకీయ ఉద్యమం. 19538 స వందే 

మాతరం గేయాన్ని పాడే హక్కు తమకున్నదని 
ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ విద్యార్థులు సమ్మె 

చేశారు. ఫేట్ కౌం్టగెసు నిషేధింపబడింది, ఆ 

తర్వాత ఆంధ మహాసభ, మహారాష్ట్ర పరిషత్, 

కన్నడ పరిషత్ లు సాగించిన న ఉద్యమంతో నూతనదశ 

ఎర్చడింది. 

'రేండవ (ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో 1939-40 లో. 

కమూరనిస్థే పార పలుకుబడి , ఉద్యమం హె(ద్రాబాద్ 

సానంలో “ప్రవేశించింది. ఆం|ధ మహాసభలో 

కూడ్ కమ్యూనిస్టుల (పభానంతో మరింత సమరశీల 

స్వభావం సంతరించుకుంది. 

ఆంధ్ర మహాసభ 1848 లో భువనగిరిలో మహో 

సభ జరిపినప్పుడు మితవాదులు దీనిలోంచి తప్పు 
కొన్నారు. దీనితో ఆంధ మహాసభ తెలంగాణా 

ప్రజల పోరాట ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన 

సంస్థగా మారింది. 

1044-.-468 కాలంలో భూస్వాములు, దేశ్ ముఖ్లు 

వారి రౌడీలు, పోలీసులు సాగించిన దాడులను (త్రిప్పి 
కొట్టడంతో తెలంగాణా సంస్థాన (ప్రజోద్యమం విస్త 

రించింది. 

భువనగిరి మహాసభ తర్వాత అంధ్ర మహాసభ 

“సంగం” పేరుతో (గామ్మగామాన వృద్ది చెంది, 

వెట్టిచాకిరి, నజరానాలకు, నిర్బంధ వసూళ్ళకు, 

అ(క్రమ బేదఖళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం ప్రారంభ 
మైంది. ముండాయి, పొలకు రి, కడ వెండి, బాలేముల, 

పాత సూర్యాపేట, ఆకునూరు, మాచి రెడ్డిపల్లి , 

దేవరుస్నల. కామారెడ్డి మొదలై నచో ట్ల 'బాక్యోమ్ 

లను, నిజాం ప్రభుత్వ సాయథ దళాలను (ప్రతిఘ 

టించారు (ప్రజలు. ఆ (ప్రతిఘటనలలో అనేకమంది 

మరణించారు, 1946 లో నిజాం (పభుత్వం కమ్య్యూ 

నిస్థు పార్టీని నిష్తేధించింధీ: 1847లో. గామాలల్లో 
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నీజ్వాం. పభుత్వం. సెనిక్ర శబిరాల్ని - నెలకొల్పింది. .కౌశిం రజ్వీ నాయకత్వాన రజాకార్-. ధళాలేర్నాడ్రి రగామాల్ల్' నానావీభత్సం చేస్తున్నాయి... న 1947 'ఆగస్సు [5న భారత. స్వాతంత్ర్య (ప్రకటన జరిగింది. అనేక సంస్తానాల్ప భారత దేశంలో విలీన మైనా - న్జాం విలీసీం కాలేదు" భారత దేశంతో నైజాం విలీనం కావాలనే ఉద్యమం (ప్రారంభమైంది. ఏనో' నిజాం. రాజు 'ఇందుకంగీకరించలేదు. “భారత (ప్రభుత్వం నిజాంతో రాయబారాలు "సాగించి 1947 నవంబరులో యధథాతధ్ర ఒడంబడిక్ష. చేసుకొంది. ఇది సంవత్సర కొలం.. అమలులో" ఉంటుంద. దీని (ప్రకారం హద్రాబాద్. ఆంతరంగిక .. వ్యవహోారాలో  భ్రాగ్రత్త 

అను వెళ్ళగొట్టి నై జాంను దక్షిణ పాదీసాన్గా చేడై వూ 

అబే 
" 

లనే పన్నాగాన్ని, కమ్యూూనినులు (పజాతర్మత శ్లకి యు 
న pane.) 

వొదులు, ముసి ములలో అభ్యుదయవామలు చాల గా వరకు వమ్ము చేశారు . 
నిజాం పెశ్తాచ్రిక్ర పాలనను . త్వరగా. అంతం చేయాల్సిన పరిస్టితి ఏర్పడింది... నిజా "సాయ ధ్ర దళాలు, రజాకార్ గూండాలు సాగించే ధుష్కృృత్యా లను కౌశ తంగా అంతం చేయాల్సిన ఘడియలు 

కౌం(|గొనుల తరఫున రావి నారాయణ రెడి, బద్దం 
| ' 

౧ 

లని విజ్జి ప్రి చేశారు. అఖిల. విద్యార్థి యూనియన్ కూడా దిన్ని బిలపర్చింది. .. ne వికి విజ్ఞ ప్పిలో. 16 అంశాల కార్య కమాన్ని (ప్రకటించారు తే అంశాలు ఇవి. .. Pr 1 1. నిజాం... ప్రభుత్వాన్ని... గకూలదోయట్రానిక్ర వాయధ (ప్రతిఘటన. సాగించాలి... Har కీ సాయుధ; | వతిఘటనరిను ; నిర్వహించేంముకు సాయుధ *ఫోరాట్ల: శిక్షణా, తర్గగశులు నిర విహిషటాలి. 

జారత స్వాం లం (జం 

శీ. భూస్వాముల" స్వాధీనంలో. వున్న. ఆయ ధాల్ని, శతు శిబిరాలలోన్సి “ఆయుధాలను దాడులు "జరిపి స్వాదీనం బేనుకోవాలి.. 
ల శీ. నెజాం (వభుత్వ కార కలాపాలను. సంభింప చేయాలి. 'వభుత్వ రికారులను స్వాధీన పర్చుకొన్ని డె . "తగుల పెటి. వేయాలి, 

we 5. నైజాం (ప్రభుత్వానిక్ర భూమిశిను లెవీధాన్యం ద 
—0 యివ్వడానికి నిరాకరించారి. 

నై . కీ=తాటిచెట నుంది కలు గీయకుండా, కలు అమ్మ ణో 
సి ౧ య కౌనికి ఏలులేకుండా చూడాలి, . 1. నైజాం... ప్రభుత్వంతో కుమ్మక్కయిన భూస్వామ్య శకులను శ కువులుగా పరిగణించాలి, వారి స్థిరచరాస్తుల్ని సా వధీనపరచుకోవాలి. ల. ౧ నెజార వ్యతిరేక పోరాటంలో (వజలతో కలిసివచ్చే భూస్తా ములకు రెండు వందల ఎక్రరాల ఖుష్క, లేక 0. ఎకరాల తీ స్వంత సేద్యానికిగాను వారిక్ వదలి వేయాలి. మిగలిన భూమిని నిరుపేదలకు వ్యవసాయ కౌరిికులకు పంచాలి, I 9. (ప్రభుత్వ బంజరు భూముల్ని వ్యవసాయ యోగ్యమైన అటవీ భూములి ఎ పంపకం చేయాలి. | 10. భూస్వాములు, వడ్డి వ్యాషారులు ఆక మించుకొన్న అన్యా(కాంతమెన. భూముల్ని తిరగి ఆయా యజమానులకు. స్వాథేనం _ చేయాలి. 

Cl. (ప్రభుత § ఆఫీసుల్ని, కోర్టుల్ని. పాఠళాలల్నీ కౌలేజీలనూ బిహొష్య_రించాలి. ar 
18. భూస్వాములు, వడీ వ్యాపారులు. నాగుల పె 

టా 

యిచ్చిన ధాన్యాన్ని, నగదును చెలించ.- నిరాకరిం చాలి... 
 . ౦ సరిహదులలో వండే కసమ్బు 

| 
ఏ జౌట్ర్ పోస్తులను ధ్వంసం చేయాలి. 14. వ్యవసాయ కౌర్మికుల జీతాలు పెంచాలి. 15. జాగీర్షార్థను . స్వంత సేద్యంలో వున్న భూములను స్వాధీన. పరచుకోవాలి,  జాగీర్జార్హకు పన్నులు చెల్లించ నిరాకరించాలి. న ౫6. (ప్రభుత వ" కోజైల్ని ధిక్కరించి 'ఆౌవ్మగామాన జాతీయ  జెండ్నా.. క్ మ్యూనిన్తు పార్టీ... ఆవిష్క్టారిం, 

“ఈ విధంగా వీర తెలంగాణా సాయ్లుధ్ధు పోరాటం (ప్రాక విభమైం ద్... న. ల త్మన Fd ey . PED 
pi. క is pol 

గా స" 



“నీం(గామ చరిత 

“ఆరి ధమహాసభ' కొ త్త (ప్రాంతాలకు వి _స్టరిం 

చింది. అనేక(గ్రామాల్లో మహాసభ (గామశాఖలు చేర ఎ 
శాయి. ఆధు9క ఆయుధాలు “సేకరించి శాశ్వత + గెరెల్లా 

దళాల నిర్మాణం జరిగింది. స్తానిక దళాలకు తోడుగా 

ఇవి శ. _క్రివంతమైన సాయుథ్ (పతిఘటనకు పూను 

కొనా యి. అనేక సందర్భాలలో రజాకార్ల ఆయు 

ధాలు గుంజుకోవటం , వాళ్ళు పిక్కబలం “చూపటం 

జరిగింది. గెరిల్లా దళాలకు (పజలు వేలాది సంఖ్యలో 

వచ్చి తోడ్నశడేవారు. భూస్వాములు, వాళ్ళ ఎజెంట్లు 

(పజలధాటిని తట్టు కోలేక, వాళ్ళు విధించే కిక్షల్ని 

తప్పించుకొనేందుకు, సటణాలకు పారిపో యేవారు. 

రాష్ట్ర క కంగన కూడా కొన్ని సాయుధ దళా 

లను ఏర్పరచి, సాయుధ |పతిఘటనకు పూను 

కొన్నది. కాని నిజాం తన సర్వశ కం కులతో పజల పె సె 

మూకుమ్మడి హత్యాకాండ ' పారరభించినపుడు యూ 

దళాలు సరిహదుకు ఉపసంహారింప బడాయి. సరి 

హద్దులనుంచి, కొన్ని సాయుధ చర్యలను యీ 
దళాలు నిర్వహించాయి. 

సాయుధ (ప్రతిఘటన విజయవంతమైన (పాంతా 

అలో * వెట్టి చాకిరీ రద్దు చేయబడింది. అ(కమంగా 

స్వాములు అడ్డమినపన్న భూముల్ని రై తులు 

తిరిగి ఆరగ మన పరచుకొనా వ్యవసాయ కార్మి 
కులు, "పేదలు (పభుత్వ బు పంచుకొన్నారు. 
కౌలు రేట్లు తగ్గిం చబడ్డాయి. ధాన్యం రుణొలు రద్దు 

చేయబడ్డాయి. i 

ఈ వీరోచిత పోరాట ఫలితంగా రెండు వేల 

(గామాలు విము క్తి చెందాయి. పది లక్షల ఎకరాలకు 

పై గా పేదలకు, "వ్యవసాయ కార్మికులకు పంచి పెట్టి 

బడాయి. 

*1948 సెపైెంబరు 18 న భారత సై న్యాలు నైజాం 
సంస్థానం పె ణెసాన్రీస్పు చర్య” జరిపాయి. నై జాం 

సేనలు, రజాకారు మూకలు ఒకటి రెండు “రోజు 

లోనే లొంగిపోయాయి. నిజాం లొంగిపోయాడు. తన 

కౌ తు రజాకారు రాకాసి మూకల నాయకుడు ఖాసిం 
రజనీ కూడా భారత ప్రభుత్వానికి అప్పగించాడు. 

'నీజాం _వభువు తొంగినోయాక కూడా భారత 

పభుత్వం కమ్యూనిస్తుల పై స త్మీవమన దమన 

కొండను  అవలంఖించింది. కమ్యూనిస్టు బలమెన 
లు నా 

కేషదాల పెన, గెరిలా దళాలపెన సాయుధ సేనలు 
రూ య యాం 

బడింది. 
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దాడిచేశాయి, అనేకమంది “కమ్యూనిస్తులు, గెరిల్లా 

యోధులు చనిపోయారు. _తెంంగోతా సాయుధ 

పోరాటం 1951. అక్టోబరు. 21న ఉపసఎహరించ 

తెలంగాణా సాయుధ (ప్రతిఘటన 'భూసమస్యను. 

సంస్కరణల సమస్యను యావద్దేశ (పజల దృషికి 

నీ రో కదయ నాయకుడు” వినోబాభావె 
సె తం లలోని పోచంపల్లిలో తో భూదాన ఉద్య 

మాన్ని (ప్రారంభించ డాని క (ేరణ కల్పించింది. 

తెలుగు (స్రజల చరితలొ ఉజ్వల ఘట్టాన్నీ రచిం 

చింది. తెలంగాణా సాయుధ ప్రతిఘటనో ద్యమం. 

(విటిష్ వాళ్ళతొత్తుల్లో కల్లా, ముఖ్యుడైన నిజాం 

నిరంకుశ పాలన అరతముందించటం ద్యారా, భారత 

స్వాతంత్రం మరింత పరిపుష్టమైంది. 

సంస్థానాల విలీనం గురించి, ముఖ్యంగా తిరువోం 

కూర్ _ “హైద్రాబాద్ సంస్థానాల గురించి గాందీ అభి 

ప్రాయాలను గమనించాలి. రేపో మాపో (ిటిష్ 

ప్రభుత్వం, అధికారాన్ని భారతీయుల చేతిలో వుంచి 

నిప్మమి స్తున్న సమయంలో తిరువా కూర్ దివాన్ 

సర్ సి పె. రామస్వామయ్యర్ తిరునాంకూర్ సంస్థాన 

(పజా కాం(గైస్ను నిషేధించాడు. బహిరంగ సభలు 

జరపకూడదని శాసించాడు. దీనిపె గాంధీ జూన్ 18, 

14 వ తేదీలరో చేసిన ప్రనంగాల సారాంశం 

హరిజన్ పత్రికలో జూన్ 22 న (ప్రకటించబడింది. 
సానాలను పూ ర్తిగా నిర్మూలం చేయాలనే అతి 

వాద సక్షాలవలె తయన కోరకపోయినా, సంస్థానాలు 

భారత దేశంలో విలీనం కావాలనే విషయంతో ఆయన 

ఖచ్చి తమైన రోరణినే ప్రదర్శించాడు “సంస్థానాల 

సతి ఏమిటి” అనే హరిజన (పచుంంప 

బడిన వ్యాసంలో గాంధీ ఇలా అన్నాడు : 

ప్మతికలో 

సర్ సి.పి. రామస్వామయ్యర్ .... సమర్హుడైన 

పరిపాలకుడు, 1 బిటిష్ వారు ఇండియాను వదలగానే 

తిరువానూగర్ సంస్థానం స్యతం(త్ర రాజ్యంగా 

(పకటి న్ను నుందని కూడా ఆయన అనా రు. దీన్ని బట్టి 

(బిటిఫ్రాజు ఇండియాకు ఛ్రవరిగా వున్నంత్ 

కాల; తిరువానూూర్ ఇండియాలో ఉండ టానిక్ 

సర్ సి.పి. అంగి కఠించినట్లూ, అధికారం భారతీయుల 

చే కుల్లోకి వచ్చిన తక్షణం తిమువానూూర్ ఇండియన్ 
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యూనియన్తో చేరటానికి ఆయన అయిష్టంగా 
వున్నటూ తేలుతోంది. ఇది చాలా ఆశ్చర్య కర మెన (ag) 

(cn పరిసితి. ఏ సంసానానికీ యిది గొరవనీయమెన పని థి థి 
చుం 9 నా జా అల అమర్చ జ 

కొదు. ఈ సతికి (బిటిష్ (పభుత్వం చారి (ప్రవ ర్రన 
దోహాదం చేనూవుంే, ఇది వారు చిరకాలం సగ్గు 
పడాల్సిన విషయం. హెదరాబాడ్ సంసానం వారు | రా (ఆ సెతం సరయిన పంథా అవలంభిసారని భావిను రా 

, న! వ్యావ 

ఫొరత సొంత 0 (త్ 

న్నాను, పత్రికలలోని వా _ర్రలు నమ్మ తగినవై తే 
నిజాం చారిచెసిన ఫర్మానూ పూర్తిగా తప్పు, 
--..సంస్థానాధివతులు స్వతంత్రులు కావడమం'పే 
సంస్లాన ప్రజలు న్వాతం(త్యం కోల్పోవడం. నాకు 
తెలిసినంతవరకూ ఇండియాలో అటువంటి సిత్రిని 
ఎవ్వరూ సహించరు. సంస్థానాధి పతులు తము “శని 
తవ్యం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి,” 



తెలంగాణా పోరాటము 
స్వాతంత్ర్య సముపార్జన క్రై వివిధ సంస్థాన 

(ప్రజలు జరిపిన పోరాటంలో హె దాకాద్ సంస్థానం 

లోని. తెలంగాణా పోరాటం అత్యున్నత స్తాయి 

దాల్చింది. అందులకు గల కారణాలు తెలుసుకొన 

వలెనన్న ఆనాటి బిటీమ పాలకుల రాజనీతి, 

అడుగులకు మడుగులొ చీ కాలం గడుపుతూ వచి ఎన 

నిజాం నవాబు వె ఖర సంస్థాన పరిస్తితులు తెలుసు 

కొనుట అత్యవనర శు. శ సంస్థాన ప్రత్యేకత 

గూర్చి తెలుసుకొనుటకు 

కుమారునితో చెప్పిన వాక్యములు ఎంతేని తోడ్చడ 
గలవు. 

1. Memories and Correspondence of 

General Frazer నుండి. 

“The Pre.eminent importance of 

Hyderabad State in population in Reve. 

nue and in the historic relations of the 

dynasty to the Mogal house of Timur 

to the British Govt. and to the Muslim 

population of India Prevails as distinctly 

now as at any period in the apuls of 

our empire. One of the last things he 

said to me was to stay at Hyderabad 

and so far as lay within my power and 

the scope of my duties to watch over 

the welfare and Independence of the 

Nizams Sovereignity and there he said 

was the centre and Strength of the 

Empire.” 

అలాగే సర్ విలియము బాష్టన్ చెపిన యో (కింది 

వాక్యాలు కూడా యొదాబాదు సంస్థాన (ప్రత్యేకతను, 

(బిటీషు రాజనీతిని (పతివింబింప చేస్తాయి. 

“Flung almost completely aeross the 
Indian Penunsula the great state of 
Hyderabad holds a strategic position of 

జనరలో (ఫేజర్ తన 

the first importance both from the 

political and Military point of view. 

In an emergency it would Practically 

isolate the Predominently Hindu South 

from the North, where Muslim influence 

of Rule are at the strongest, well gover 

ned. Conscious of herself. her military 

strength develop her prestige untornished 

she may: play in a.federal India a part 

not unworthy of the British traditions 

of Islam in India.” 

అలాగే సంస్థానాధిశుల సార్వభౌమాధికారాన్ని 

గురించి బట్లర్ కమిటీ చేసిన యీ (పకటన నిజాం 

నవాబుకు ఏంత బలమిచ్చిందో మనను వూహించ 

వచ్చు. 

“The Promise of the king Emperor to 
maintain unimpaired, the privilages, 
rights and dignities of the Princes Carr. 
ies with it a duty to protect 

ce against attempts to eliminate 
and to substitute another 

Government. The paramount power 

would be bound-to maintain the rights, 
Privilages.and dignities of the prince. 
But it will also be bound to 
such measures as 

suggest 

would. 

ఈ విధమైన (విటీషవారి అండగలిగిన నిజాం 

నవాబు తన రాజ్యపాలన నిరంకుశంగా, పాక్షికంగా 

మత _ట్రాతిపదిక పె గడిపాడు. పర్యవసానంగా 

సంస్థాన (పజలు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కోవలసి 

వచ్చింది, వీటిని క్ష పంగా యిచ్చట ఫొందుపరచడుం " 

తెలంగాణా పోరాటానికి దారితీసిన సరిస్టితులను అర్థం 

చేసుకోవడం అవుతుంది. 

the prin. 

him. 

form of 

satisfy the 

_ demands without eliminating the prince” 



S00 

శాలల న్య తోం 
త్ ఓ త్తి నాటో తరిన్ధీతలు : ఎవరెన్ని చెప్పినా నిజాం (పభుత్వ వై ఖరి 1. ఉరూ _. దాజభాష ౧.౧ మాతం చాలాకాలం వరకు. భాషాదాస్యం నుంచి, హెడాజాదు సరసానంలో మెసారిటే. మప ముల భొవదాస్య౦ నుంచి ముస్లిమేతరులు తప్పుకొనేదళ సూతృభాష అత్యధిక సంభ్యాబేలైన ముస్లీమేతరు... లేకుండా లేసింది, . లప రుద యత్నం జరిగింది. అందుకుగాను ఉరూను తట ట రాజభాషగా గుర్తించారు. దీని . (వభావం. ఒక్క 2 ఉద్యోగ సమస్య, ల నూటతో. చెప్పాలంటే (విటీషు (పభుత్వం బల . నిజాం సవాను పొ(దావాదులోని ముస్లి ములకేకాక '- పడేందు కోసం (బిటిషువారు. భారతదేశంలో 'వీవిధంగా = యావత్ ప్రపంచ ముస్తములకు (ప్రతినిధిగా. నిలిచి. ఇంగ్లీ ను వుపయోగించారో దాదాప అచే' విధంగా పోయాడు. అందులకు పరిస్థితి అనుకూలిస్తే స్విట్ట నిజాం ప్రభుత్వం బలపడేందుకు ఉరూను రాజభాషగా. ర్లొండువలె హెద్రాజాదు భారతదేశ. సడిగడ్డ ప పాలకవర౦వారు 'వుపషయోగించారడు. “దీని పర్యవసానం. స్వతంత్ర పొందాబాదుగా పుండవలెనని .వూపాం... భాషా . దాస్యము," భావ దాస్యము - మెండయింది. _ చాడు. దీనిని నాధించుటకై హైదాదాదులోని (పతి (సాథమిక : ' పాఠశాలలు. “సెతం ' అనుమతిలేనిదే- - ముస్తిము తానే _ప్రభువునని, వౌ(దాబాను -: రక్షణే; పెటుకోకూడదనీ (ప్రభుత్వం 61101121 జారీ చేసింది, యావత్ (ప్రపంచ ముస్తిముల రక్షణ అని "భావించ అత్యధిక సంఖ్యాకులైన హిందువులకు తమ మాతృ సాగారు. దీనికనువగు వాతావరణం నిజాం (ప్రభుత్వం... భాషలో చదువు - చెప్పుకొనే. అవకాశం తగింది పతిఎంచింది సతీ కీలక స్థానంలో యుస్లి ము అధికారులే ఈలాంటి నిర్చంధా లవల్ల అక్షరాస్యత (literacy) _ పున్నారు. చిన్న ఉద్యోగాలలో కూడా భామాదాస్యము, , హిందూ ముసి ములలో యే విధంగా ' వుండిందో భావదాస్యం,పొంది,ఉర్లూలో చదువుకొని ఉస్మానియా తెలుసుకోవడానికి 1881 సం॥లో పకటించిన యీ యూనివర్శిటీలో ఉ త్తీరులై న వారికే చాలా వరకు . 'సేట్ మెంటు పనికివ సుంద. ౨. ఉద్యోగాలు లభించాయి. స్థానికంగా - యీ పదవులకు.  “హిన్దువలు.. సరియైన ముస్తిములు లేనిచోట. యు.వి. “యిత్యాది స్యక్షక్స మొత్తం పురు శ్రీలు" పడు శ్రీలు... (దేశాల నుంచి ముస్లిములను. రప్పించి ఉద్యోగా... రోం సం మట “మట” “౪ లిచ్చారు, ఇది హిందువులకు, జాతీయ. ముస్త ములకు స్స 1881 87 208. 04 404 గ... తదితరులకు. నహించరానిదయింది?. వగా” యా.” 189} LA gigT “Iie | గ గ్ర వ ల 7 ం ఉద్యోగాలలో వున్న అధికారుల ' యొక్క [ప వళ్తన'' | 

1901 84 25 195 55 102 అధిక సంఖ్యాక వరీయుల ఆత్మగౌరవానికి... భంగ: 

_పాందువుుు....  మ్వసిమలు 

1011 8.2 “9.29 680.25... కరంగా. వుండేది.” రాజ్యాధికారంలో ముసి మలు. 1021 08 26 82 gg 808. ఎంత. భాగస్వామలనుకునేవారో ముస్లి మేతరులు--" 1991 48 88 04 108. 29 ఈశమకు అంతలేదని అనుకునే దళ పచ్చింది.. .. ౨ ఈ అవకతవకలు 'గవునిం చే కాబోలు దూరదృ్భషి 5. దుతాంతరీ కనడ ౨. 
కలిగిన (_వీటిష్ 'వైసస్రాయి లార్, ఇర్విన్ 1029 లో FF or Ms ౧౮౪6 అఆ మన ' pre షె wee G .. లం re ర | ween ye జు. 8 , Fe? ల 9 నం ఉస్మానియా : విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్టాపించినస్పుడు ఇ త్రెహాదుల్ ముసల్కీన్సంస 1930 లో సాపించ..' 

థు (2) sn 
థ బడింది. ఈ సంస కౌర్య(కవాలలో మతం, మార్పిడి: అ 

యీ. [కింది విధంగా ఉపస్యసించాడు. 
“Tt will be the task 002 మటు. చత (ప్రచారము ఉద్యమ స్థాయిలో నడపబడ్డాయి. Statesmenship so as to shape the policy ఫ్య ర్తి ఏళ్వాసా లప మతం మార్పిడి. జరుగుతే ఎవ: . of the Osmania University'so that jt రికీ బాధ నుండేది కౌదు.కొనీ (ప్రభుత్వ సహాకారంతో. స may have as. strong an appeal to the మతం మార్పిడి జరగడం హిందువులు, తదితరులు Hindus as to the Mohammadan Subjec- సహించ లేదు. పైగా హిందు వులవూచేగింప్తులు మ ఫెదు క ts of your state. ఎ ముందర నుంచి పోయినస్పుడ బాజా" బజంత్రీల =. 



నంగొమ్ భరి 

(మోగించకూడ దని ప్రభుత్వం భావించింది. దానినీ 

అమలు చేసింది. ప్రభుత్వంయొక్క- ఆదాయంలోని '' 

ము సీం మత (ప్రచా. 

18000 హరిజనులను 

ఒక్క “బహదూర్ యార్ జంగు ముస్లిములుగా మార్చ: 

గలిగాడు. అంతేగాక హైందవులలో _కూడాఏమ్మాతం. 

కొంత భాగం యితర దేశాలలో 

రాని'కె. విని యోగించబడింది. 

ఏలున్నా కులం “పేరిట, వర్షం "పేరిట చీలికలు తెచ్చేం 

దుకు (ప్రభుత్వం కొంత ప్రయత్నించింది. లేదా అట్టివి 
వచ్చినప్పుడు వాటికి చేయూత యిచ్చింది. దీనిక 

వుదాహరణ గా హౌ ద్రాబాద్ పేట్ షెడ్యూల్ కౌ 

ఫెడరేషన్ (Hyderabad State Schedule Cas 

Federation) వారు 29 జూలై 1946 న షెడ్యూల్ 

కాష్ వారిని హిందువులలో ఒక భాగంగా చూడడం 

న్యాయం క 'కౌదని, వారిని ఒక (ప్రత్యేకమైన రాజకీయ 

వర్గంగా చూడాలని శాసన సభలలో మూడవ వంతు 

వారికి 'పొతినిధ్యం వుండాలని, మిగళా రెండు 

వంతులలో హిందు పులుము స్రీములు,సమానంగాపంచు 

కోవాలని తీర్మానించారు. దీనిక కొంత (పోక్సాహం . 

ఆనాటి (పభుత్వం యిచ్చిందని వినికిడి. అట్ట 

అనుమానానికి అతీతంగా వుండే పరిసితి ప్రభుత్వానికి 

లేకపోయింది.ఈ విధంగా అత్యధిక సువ్యానం మత 

స్వాతంత్యంకొ లో ఎయారు. 

4. వెట్టిచాకిరీ" . 
వీటన్నిటినీ: (ప్రజలు కొంతవరకు ఓర్వ్పుకున న్నా 

సాధారణ (ప్రజలలో ప్రభుత్యం యొక్క దమన సీతి, 

అధికారుల 

ముఖ్యంగా వెట్టిచాకిరీ అధికార దర్పానికి. చిహ్న 

నుయింది. వెట్టిచాకిరీ చేయించుకోలేని - ఆఫీ సర్లను, 

జమీందారు, జాగీరుడారు, వతందార్లను అసమర్దులుగా 

చూచే దశ వుండింది. బండి ముందర. ఎల్లోలు సరు. 

పరుగె త్త్డం ఆచారమయింది. అతను “ఎడ్లకన్న 

తీవ్రంగా పరుగెత్స లేకపో తే అతనిపై జాలి "చూపే 
దానికన్నా అతనిపై నుండి. బండి పోనిచ్చి ఆనందించే 

రోజులు సాధారణ (ప్రజ 

యింది. (గ్రామాలలో వంతుల వారీగా. వతందారులకు 

సేవలు సహాయ, సహకారము అందించడం. తప్పని. 

వేష" పుసరి అయింది ఒక ' అధికారి వూళ్లోకి 

దుశ్న్చేష్టలు చాలా బొధ. కలిగించాయి. 

చూడాల్సి వచ్చింది. 

దొరలకు, అధికా రులకు. ఊడిగం చేయడం. పరిపాటి. . 

501. 

కోరు ముడీ సొమ్మాగి సె చేయడం, చాకలి గుడ్డలు, 

తకడం, మంగలివాడు ద్పం- పెట్టడం, -. హరిజనుడు " 

లేక ఎల్లోడు బండి ముందర పరగ తడం. _తదితర ' 

చిల్లర పనులు "చేయడం యో విధంగా. ఏ వృ శ త్తి 

వారు" "ఆ వృత్తి త్రి సౌకర్యాలను. “వుచితంగా యివ్వడం - 

ఆచారంగా అయిపోయింది. ఇలా సేవలు చేయడం 

వుచితం కౌదని వారికి ప్రభుత్వంకొ ందరికి యిచ్చిన. 

యీోనాముల దృష్టా జరుగుతున్నదని (ప్రభుత్వ 

అధికారులు చెప్పినా ' ఆత్మవంచన. “లేకుండా. 

యీ పనులు జరిగేవి మాతంకావు. ఇట్టి పనులు చేసే | 
వారికే కాక చూచేవారికి కూడా చాలాఅసహ్యంగాకు, 

బాధాకరంగాను, ఆత్మవంచనగాను కనుపిం చేవి'. ఈ; 

విధంగా అమానుషత్వం' పెగిరింది. వ్యక్తి .& దాస్యం 

ప్రబలింది. ః : 

న్. అం| ధమహాసభ 

అం! ధోద్యమము 

నిజాం రాజ్యము యొక్క. వి: _ఫీర్థము 89, 698 

చ. మైళ్ళు. వీనిలో సుమారు సగను #1, 320 చ. మై. 

తెలంగాణాకు చెందింది. ఈ... ప్రాంతంలో. 'దాధాప్ప. 

1920 వరకు తెలంగాణా వాసుల హక్కు. ల రక్షణ కై. 

ఏ విధమైన సంస్థ వున్నదని కానీ తేక దా దానిశై పెద్ద. 

ప్రయత్నం జరిగీరధనికానీ చే ప్పి వీలులేదు. 1922 ల్లో 

వి వేకవర్డ ని థియేటర్లో _భార౮దూసంఘ సంస్క రణల._ 

సభ ఒకటి జ జరిగింది." శ సభలో. మహార్గొష్ట 5 ప్రమ... 
ఖులు మరాఠీలో ఉపన్యసించగా అంధ్ర. ఉర్దూ. | 

లోను, హిందీలోనుడి పన్యసించారు.. ఢీ; ఆలంపే ల్లీ ' | 

వెంకట రామారావు అనే న్యాయవాది 'తెలుగులో. 

మాట్లాడారు. 'మహారాష్ట్రంలు అతన్ని వెక్కిరించారు. 

దానిపే ఆంధ్ర యువకులకు . కోపం వచ్చింది. ఈ ల 

కోసమే. ఆం|ధ్రజనకేం (ద్ర ' సంఘ స పనీ కారణ. 

మయింది. దానికి నాయకత్వం కీ క్ష. మాడపాటి 

హనుమంతరావుగారు వహించారు. జాతీయ ఉద్దే 

శాలతో స్తాపి ౦పబడిన యీ మహాసభ (కమేణాఆం(్ర 

మహాసభగా మారింది. ఈ మహాసభ ప్రజల యిబ్బిం, - 

దులను పభుత్వ దృషీకి తెచ్చే సంస్టగానే చొలా 

కాలంవుండిపోయింది. మొదటి దశలలో య్ "మహాసభ, 

తీర్మానాలు ' సైతం. 'ప్రభుక్వాథికారులకు ' చూపి 

అంగీకరీంచ ' బడుతూ వుండేవి 1980 ల్లో జరిగిన: 
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జోగిపేట (పథమాంధ్ర మహాసభకు కీ, శే, సురవరం (ప్రతాప రెడ్డిగారు అధ్యక్షత వహించారు. దేవం కొండలో జరిగిన ద్వితీయాంధఢ మహాసభకు క్రీ. శే. బూరుల రానుకృషరావుగాద అధ్యక్షత వహించారు. 
(a తృతియాంధ మహోనభ జరిగ నవ్వడు ఆ మహాసభ లలో రాజకీయ సమస శ లు చర్చించకూడదని, సొంఘిక సమస్యలు చర్చిం చకూడదని వారికి (పభుత్వం తెలిపింది. ఆనాటి మితవాద నాయకత్వం దానిని వ్యతిరకించకుండా రై తులకు సందంధించిన 

తీర్మానాలు చేశారు, పన్నులు 
జరగాలనీ నూచ 

బోధవడు తుంది 188 బ్రో పేట్ కార్యగెప్ సంసను స్థాపించుటకు (పయత్నాలు జరిగాయి. 1989 _ 40లో కమ్యూనిస్టుపార్టీ అమలులోకి వచ్చింది. కౌం(గెస్ కమ్యూనిస్తు పార్టీల అవతరణ యే _పౌ(దావాదు సంస్థా నంలో ఆంధ మహాసభను దరథాసు దళనుంచి తప్పించి (ప్రభుత్వ-వ్యతిరేక్ర తీర్మానములు చేయుటకు గల. స్ఫూర్తిని, శక్తిని యిచ్చింది. ఆం|ధ మహాసభ వాలా వరకు (వజలను (గంథాలయం ద్వారాను, తదితర సాధనల ద్వారాను (పజలను తము హక్కులను గూరచ్చూగ్వ రింపచేయించి వారిని అఖిల భారత రాజకీయ ఉద్యమాల మార్షంలో పెట్టిందని చెప్పుట న్యాయమవుతుండి. ఈ ఉద్యమాల వల్ల (పేజలు చైతన్య వంతులయ్యారు. ఆం(ధమ హోనభల పేరుతో జరిగే కమూూనిన్లు, కౌం[గన్ ఉద్యమాల పాలసీలను, కౌర్య (క్రమాలను గుర్రించసాగారు. అలాగే ఆంధ మహాసభ నాయకులను 1042 నాట్రికలా కౌం్యగెస్ కమ్యూనిస్టు అనే పేరుతో వారిని గు శ్రించే అనుసరించగలిగారు. ఆం(ధోద్యమం (పజలు ఆరిక సొమాజిక రాజకీయ రంగాలలో వెనుకబడి వున్నార్న్సి తెలుప గలిగింది, 

6. _వజల హక్కులు (ప్రభుత్వ వైఖరి 
1987 వరకు (ప్రభుత్వం ఏవిధమైన పొరహక్యు_ అక ఎవరు (పయత్నించినా. ఇ తెహోదుల్ మున లీన్ కాకపో తేసరి ప్రభుత్వం వార్స్తే వివిధ నిరం ధాలకు గురిణేసేది. వందేమాతరం ఉద్యమం, 

_ చనా నిజాం (ప్రభుత్వం 

క 1 
కో జో ఖొరోల్' నంత 0 త 

1988 లో జరిగిన సేట్ కాంగైస్ సత్యా(గ్రహము అర్యసమాజీ  సత్యా(గహము, హొందూ మహాసభ సత్యా(గపహూవ్చు యిత్యాది వుద్యమాలన్నీ మొట్ట మొదటిసారిగా అంతరాత్రీయ, జాతీయ భూమికలో (ప్రభుత్వం చూ సేటట్లు చేసినాయి. యదార్జాన్ని గుర్తిం 
సమస్యలని పరిష్కరించ కుండా వ్య కుల హక్కులను అణగదొక్కడమే వద ఆటీ 

తీగా' పెట్టుకుంది. దీనికి బదం యలారెడిగారి శ్రే తార్కాణము. శ్రీ బిద్దం యల్లారెడ్డ్” కమ్యూనిన్లు. ఆంధ. మహాసభ నాయకుడు. ్యకిరినగరా జిల్లాలోని గాలిపల్సి వాస్త వ్యుడు. నేను ఆనాడు కాం(గెస్ గో తీకుడను. సేవ్మాగాంలోని గాందీ ఆ(శమం వదిలి సిరిసిల్ల తాలూకాలోని ముసాబాదులో గాంధేయ పద్ద తుల పై నిర్మాణ కార్య (కమాన్ని నడుప్పతూ వుండే వాణీ, భూపతిరెడ్డి పరినవ (గామ వాస్త వ్యులు శ్రీ అన్నం వెంకటరెడ్డి, (శ్రీ) లక్ష్మీ నరసింహారెడ్డి, శీ) రాజారెడ్డి, ఢీ) రక్షా రెడ్డి ముస్తాబాద్ వతందార్లు, అయినా మేమంతా వెట్టిచాకిరీ నిర్మూలనా ఉద్యమానికి కలిసి పనిచే సేవాళ్ళం. ద్రినికి ఆం(ధ మహోసభ వేదిక్ర అయింది, (శ్రీ ఎల్లా రెడ్డి వెట్టిచాకిరీ వ్యతిరేక ఉద్య మాన్ని త్మావంగా లేవదీసిన కౌరణంగా అతన్ని డి ఫెన్స్ ఆఫ్ పొ(దాబాట్ రూల్సు [కింద అరెస్టు చేశారు. అతను కమ్యూనిస్తు అని, (ప్రజాయుస్ధ నినా దాన్ని అతను ఎశ్వసి సున్నాడని అధికారులకు తెలుసు. ఐనా వాక్స్ రొజకీయ దృష్షి కన్న స్తాని కంగా వెట్టిచాకిరీ చేయించుక్రోల్రేని అపఖ్యాతి తమకు వస్తుందని అది సహించలేక (శ్రీ ఎల్లా రెడ్డిని ప్రభుత్వ అధికొరులు అరెను చేశావ. ఆ రోజులో నేను దక్కన్ (కౌనికల్కి విలేఖకగా వున్నాను" అప్పుడిచ్చిన పత్రికా వార్త పై విషయాన్ని రుజువు చేసుంది. 
Sircella 

Mr. Yella Reddy’s Case 
Mr. Alwar Swamy came here this Morning he told me that the Vakils at Hyderabad find it diffcult to appear on behalf of Mr. yella Reddy at this place and that he would therefore try to get the case transferred to the Hydera bad High Court. 



నం(గౌామ చరిత 

There was a gathering of about 
250 or 300 people from the neighbouring 
Villages present in the Court hall. when 
the case commenced with Mr. Yella 
Reddy being brought into it. The 
accused filed an application with the 
Munsiff to grant him time for getting 
the case transferred to the High Court. 
The Munsiff passed orders that as 

regards the charge under Sec 25 of the 
defence of Hyderabad Rules he would 
grant time till the5th March and as 
regards the charge under Sec. 82 of the 
Asafia Penal Code (Sedition) the accused 
was committed to the Sessions. The 
accused pleaded not guilty and said that 
the charges were unfounded that he had 
never said that help should not be 
rendered to the British Government in 
the Present war and that on the -Cont. 
rary itwas his firm conviction that 
‘all possible help should be given to 
the British to keep the enemy out of the 
Country. | 

ఈ విధంగా (పభుత్వం సంకుచిత దృషితో 
వ్యవహరించడం పరిపాటయింది. ఉప్పు సత్యా 
_గహంలో ఏ కొద్దిగా ఉప్ఫు చేయనిచ్చిసా అంత 

మాతం భూమిపై సముదజలం పె (విటీషువారి 

సార్వభౌమాధికారం పోయినట్లు (బిటీష _సభుత్వం 

ఏవిధంగా భావించిందో అలాగే ఒక వ్య క్రినుంచి 

కానీ, ఒక వూరినుంచి కానీ వెటి చేయించుకోలేక 
పోతే నిజాం (ప్రభువుల సార్వభౌమాధికారం అంత 

మాత్రం దెబ్బతిన్నట్లుగా, కోలో ఎయినట్లుగా భావించ 
బడే రోజులవి. పౌరసత్వ హక్కులు 'మృగ్యమయి 
నవి, 

న 

Prd 

7. (గామాధికారులు వెట్టిచాకిరీ. 
_గామాధికారులు (పభుత్వ యంత్రాంగంలో. కీలక 

'సౌనం ఆ|కమింఛారు. (గామంలోకి' (పభుత్వ § అధి 
ల. ౨. న్. ష్ 

నుండీ పండినా, 
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కారులు రాగానే ఒంతుల గొ(రెలను, కోడిపిల్ల లను 
పెట్టి తెప్పించి వాటిని కోసి కూర సప్తయి చేయవలసి 

వచ్చేది. అవాణే పెరుగు, పాలు, నేయ్యి, కాఫీలు, 
టీలు. ఆనాటి సంసా స్థాన పరిస్థితి వల్ల యో సేవలు 
వారికి తప్పినవి కావి చివరకు కు జాగిరులోను, మకాల 
లోను కూడా యీ పరిసితి వారిని వెన్నాడిందీ. 
ఇదంతా కొంత 5 అసంతృప్తి కి కొరణమయింది. 

8 

8. తసి వసూళ్ళు 

యుద్ధ సమయంతో లెవీ వసూళ్ళ) 
మయ్యాయి. (గ్రామాలలో పతి చిన్న, పెద్ద రై తు 

'పండకపోయినా (పభుత్వం పీ 
వసూళ్ళకు పూనుకుంది. (పతీ (గ్రామంలోను ఎంత 
లెవీ కట్టాలో తాసిల్దారు అంగీకారంతో (గామాధీ 
కారులు నిర్హయించి గామ. సావిడిపె పటిక వేసే 
వారు. ఆ కారం రె తులు స్వంత “బిళ్ళలో మిల్లు 

(పారంభ 

లోకి ధాన్యం తెచ్చి యివ్యవలసి వచ్చేది. రెస్ 
మిల ల్లర్ సని (పభుత్వం ఏజ ౦ట్లు గా పెట్టింది, ఈ "లెవీ 
రకం వారీగా (గేడెడ్ పద్దతిగా. చెల్లి ంచేవలసి వచ్చేది. 
దొరలు, పెటుబడిదారుకు, దళాఠులు వివిధ రకంగా 
వీరిని దోచుకో ప్రారంభించారు. దోపిడికి ఎదురు 
నిల్చిన వారందరినీ (పభుత్వం తన శ తువులుగా 
పరిగణించింది. Ga తాంగంలో, వ్యాబారస్తు రసు-లలోకూడా 

తీరని అనంతృ పి కిలిగించింది. 

9. మత తత్వము _ ఇత్తెహాదుల్ 
ముసలీ న్ నాయకత్వం 

నిజొం నవాబు తన అనుకున్న స స్వతం(త్ర హౌదా 

బాద్ సాధించేందుకు అటు (బిటీషువారి అండ 

పొందాడు. మఠొ క వైప్ప స్థానికంగా బహదూర్ 

యార్ జంగు నాయకత్వంలో ముస్తి ములకు ఏకె క్ర 

(పతినిధిగావున్న ఇ తెహోదుల్ ముస్ల్మీన్ సంస్లను 
తన ఆశయసిద్దితై వుపయోగించు కున్నాడు. బహ 
దూర్ యార్ జంగ. హౌ ద్రాబాద్ రాజ్య భవిష్యత్తును 
గురించి, హిందువులను గురించి చెప్పిన వుపన్యా 

సాలు 'అతని నాయకత్వ 'రోరణిని, చూపిస్తాయి. 
అంతేగాక నవాబు అతని సె  తధారపదేందుకు' కరణం 

కూడా 'తెలుపుతాయు'. : షా 
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“Ifas a result of this relentless war 
should India which was suffering from 
' slavery since two centuries once again 
breath the air of Independence under the 
aegis of the British Emperor (Sovereign) 
then the powers, responsibilities Privi. 
lages and the territories and regions 
which were ceded by the Nizam to his 
British ally at various stages of history 
should be returned unconditionally 
geographically if on one side, Berar, 
Northern Circars etc. areincluded in the 
limits of Hyderabad on the other side 
Hyderabad should be as independent 
‘Muslim State have the right and enlitle. 
‘ment (eligibility). to establish diploma. 
tic relations not only with a free 
India but also with all other free coun. 
tries in the World. అంతేగాక “In the 
“Indian atmosphere ‘the Hindus can use 
‘democracy as a most useful instrument 
to rule the Country with the strength 
of the majority thus taking revenge on 
their muslim brothers.” మతతత నంఅణువణు 
వున ఇముడ్చుకున్న బహదూర్ యార్ జంగు ముస్లిం 
లందరు స్వాతం(త్ర్య' ప్రియలని, (ప్రజాస్వామ్య అభి 
(పాయాలు కలవారని పదేపడే చెప్పసాగారు. అతను 
ఎంత గట్టి గా నొక్కి చెప్పి తే అంత వ్యతిరేకత జాతీయ 

ముస్తీ ములలోను, హిందు పులలోను కనబడ సా గింది, 
చివరోకు గాంధీజీ అంతటివాడు మత తత్వము, (పేజా 
సామ్యము (Commnunalism & Democracy) 
గురించి యిదే కాలంలో జవాబు చెప్పాడు. 

“What can -be. -the meaning of com. 
munalism? Ina state:where the people 
of’ a Particular. “Community. or ina 
majority eg:.-What. is the meaning of 
Communalism ‘in Kashmir or North 
West Frontier 07106 where... the over 
whelming portion of the province are 

గాందీజీ . సమాధానం 

దూరంగా వుండి అఖిలభారత 

ఎంత. దగ్గరగా వుందో 

వరకు వుండింది. నిజాం 

చాడు. మత పాక్షికదృష్టి స్పష్టమయింది. 

ఖారత గ స్వాత og ం 

the followers of one e religion? The tricky 
horse (Trojan. Horse) of minority can 
be made to run but to a certain extent. 
Bat this minority. 

reasonable numerically - 
a single person constituting the minor. 
ity can expect justice, but he cannot 

should atleast be 

speaking. Even 

have any place in the political field 
of any person belonging to a very small 
minority, rises to power, he will do 90 
because of his own merit, but not 
because he represents his religion or 
group. Judged by the meaning of the 
word Communalism as is understood 
in India, the Hyderabad State Con gress 
can never called 2 communal organisa. 
tion. 

మత సంస్థ అని అన్న దానికి 

చూశోక బహాదూర్ యార్ 
జంగ్, మతతత్వ వాదము డ్రజాస్వామ్యా నికి ఎంత 

ముస్తిం లీగ్ చె ఖరికి 

దోధవడుతుండి. సంస్థానం 
లోని విద్యావంతులు, విద్యా'వే త్రలు, మధ్య తరగతి 

వారు, సాధారణ (ప్రజ బహదూర్ యార్ జంగును 

హర్షి ంచలేక పోయారు. అతని పె విద్వేషం పెరి 

గింది. (క్రమేణా నిజాం నవాబు "ముసి ౦ (ప్రజానీకం 

అండకోసం అతని పె ఆధారపడవలసి "వచ్చింది. ఒక 

మాటలో చెప్పాలంపే ముస్తిములు బహదూర్ యార్ 
జంగుమాట విన్నారు కానీ” నిజాం నవాబు మాట 
కౌదు. ఈ దశ అతను 1944 తో చనిపోయేంత 

నిస్సహాయత ప్రకటిం 

పేట్ కౌంటగెస్ 

1 0. రాజా రంగ సంస్కరణ ఇలు 

1938 నాటికల్లా హై(దాదామలోని వివిధ రాజకీయ 

సంస్థలు అఖిలభారత _నాయకత్వంవైపు మొగ్గినవి. 

వారో సలహా సంప్రదింపులతో వివిధ రాజకీయపీక్షాలు 

సన్లి చేయస్తాగాయి. ..రాజకీయమైన పతీ. విషయాన్ని 

అఖిలభారత దృష్పితో చూచేదళ వచ్చింది: అందుకని 



నం (గామ బరి (కీ 

పరిసర రాష్ట్రాలలొ ను, సంసానాలతో జరుగుతూ 

నచ్చిన రాజ్యాంగ సంస్కరణ లను నిజాం నవాబు 

కాదనలేక పోయాడు. 1989 ర అయ్యంగారు 

కమిటీ చేసిన సిఫారసుల ఐఏ నిజాం (ప్రభుతం 

రాజ్యాంగ సంస్కరణలను “అమలుచేయ పూనుకుంది. 

శాసనసభలో 182 స్థానాలు వుండేటట్లు దానిలో 76 

గురు ఎన్నుకొనబడేటట్లుగా సంస్కరణలు రూపొం 

దించబడ్డాయి. జిన్నా యొక్క సూచన ప్రై ఎన్నుకొన 

బడే వారు ఫంక్ష నల్ రి పజెంటేటివ్ గా వుండేటట్లు 

చూడబడింది. “అంతే ' ప్రాతినిధ్యం రై తులకు 

యిండ్ల యజమానులకు, కిరాయిదారులకు, జాగీరు 

దారులకు, కూలీలకు, డాక్టర్లు, వకీళ్ళు, వ్యాపారస్తులు 

యిత్యాది వృశ్వులవారిక్  యీాయబడింది. "ము త్తం 

మీద (పతీ అభ్యర్థి ర] శాతం ఓట్లు సంపాదించు 

కుంకు గెలిచినట్లు గా పకటించడం జరుగుతుం 

దన్నారు. ఈ 76 సీట్లుకొక మరి 56 మందిని (ప్రభు 

త్వము నామినేట్ చేసేంది. ఏ ఏ లెక్క చూసినా ముస్తిం 

ఆధిక్యత వుండేటట్లు యౌ సంస్కరణలు చేయబడ్డవి. 

శ సంస్కరణలు ండవ పపంచ యుద్ధం జరుగు 

తున్న సందర్భంలో వచ్చాయి. కమ్యూనిస్టులు (పజా 

యుద్ధ నినాదంతో పనిచేయ సాగారు. అందువల్ల 

వారు జాతీయ (పభుత్వం కౌబాలసి కోరారు. మిత 

వాదులు కొందరు సంస్కరణల వి. ప్ప మొగ్గారు. భారత 

జాతీయ కౌం(గసు యుద్ధంతో సంబంధం వుంచుకో 

రాదని నిశృయించింది. . కారణంగా పదవ ఆం(ధ 

మహాసభలో కమ్యూనిష్టు పారీ వారు హైదాబొాదు 

(ప్రభుత్యంలో సగం పారు ఇ '్రెహాదుల్ “ముసల్కీను 

వారికి, మిగతా స్తానాలు "ఆంధ. మహారాష్ర, 

కర్నాటక మహాసభలకు పుండాలన ప్రతిపాదించారు. 

దీనిని జాతీయ వాదులు వ్యతి తిరేకించారు. భారత 

జాతీయ కాంటగెస్ కోరినట్లుగా (ప్రజాయుద్ద నినాదానికి 

అనుకూల మైన యా తాక్కాలీక పభుత్వ తీర్మా 

నాన్ని ఆంధ్రమహాసభ తిప్పికొట్టింది. అయినా 

కమ్యూూనిష్పు పార్టీకి జనాదరణ తగ్గలేదు. దానికి 

ముఖ్యకారణం పేజా సమస్యలపై వారు చేసిన 

కృషి, త్యాగాలు అని చెప్పవచ్చు. ఎదైనా యీ 

తీర్మానంపై. పె చర్చోపచర్చలు మరింత 'చైతనా న్యాన్ని 

(ప్రజలలో క కల్పించాయి. ఆ తరువాత 1946 లో మీర్జా 

ఇస సాయిల్. (ప్రధానమంత్రిగా, వచ్చాడు. ప్రైరాజ్యాంగ్ 
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సంస్కరణలలో కొన్ని చూర్చులు తెచ్చి (పభుత్వ 

యం(తా తాంగంలో రాజకీ యోద్యమ (పతినిధులకుస్తానం 

కల్పెంచయత్నించాడు. కానీ అదికూడా అంత ఫలించ 

లేదు. చివరకు ముస ములు, సుప్త మెతరులు ఎవదా 

కూడా యీ సంస్ర్థరణల పట్ల త్ పొందని దశ 

వచ్చింది. రాజకీయ చై తన్యర్ మీకో యీ ఒరపిడి 

వలన మరింత హెచ్చుగా సాగింది. కప పంగా చెప్పా 

లంపే 1927 నుంచి 1939 వరకు తెలంగాణా 

పోరాటం (పటోధం శాంతియుతమెన 

ఆందోళనతో వుండింది. సర్వతో ముఖాభివృద్ది అన 

ధ్యేయమని ఆంధ్ర మహాసభ నియమావళిలో రూపొ 

దించి ఆ వేదిక శె ప్రై బహువ్యా ప పంగా ప్రజలలో వై చెత 

న్యము కలిగించింది. దీనికి (గంథాలయాలు, వ ర్త 

సంఘాలు, మద్యపాన నిరో ధక సంస్థ ఒకే మిటి 

వ్యాసరచన వక కృతి పోటీ సంఘాలు, భిన్న భిన్న 

(పచారం, 

సంస్థలు యో పోరాటానికి చె చె తన్యాన్ని కలిగించాయి. 

రాజకీయ అసంతృప్తి పి కూడా అధికమయింది. 

11. 1939 నుంచి 1942 

ఆందోళనా ఉద్యమాలు 

ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో భారత దేశంలో, 

సంస్థానాలర్ రోను (ప్రభు త్యమును ఎదిరించే ఆందోళనలు 

(ప్రారంభమయ్యాయి. మత స్వాతంత్ర్యానికి ఆర్య 

సమాజీయులు విశ్వజన హిందూ పరిషత్తు 

దులో సత్యా! గహం జరిపారు. సివిల్ లిబర్తీ స్ యూని 

యన్ పౌరహకు లక సతా గగహం జరిపింది. హై(దా 

బాద్ సెట్ క కాం (గెస్ బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వానికె 

సత్యా(గహం జరిపింది. 1942 నాటికి క్విట్ ఇండియా 

నినాదం హై _ాబాదును కూడా పెనవేసింది. 

బాదు సంస్థానంలో పతీ ఉద్యమము అఖిల భారత 

ఉద్యమంగా మారడం లేక హైదాబాద్ సంస్థాన (ప్రజలు 

అఖిల భారత ఉద్యమాలలో పాల్గొనడ మో జరిగింది. 

ఈ విధంగా తెలంగాణా ప్రజలు చై తన్యవంతులై , 

శక్తివంతుల్తై నిరంకుశ (పభుత్వాన్ని ఎదుర-న 

(పారంభింఛారు, 

అర్హా హె దాబా తల 

మైదా 
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12. 1942 మంచి 1944 
కాం గెన్ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాల 

హోక్రడ 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నాటికి తెలం 

గాణా (ప్రజలు కాంటగెస్ కమ్యూనిష్షనే విభేదం (ప్రజా 
సామాన్యందాకా పోకుండా ఆంధ్ర మహాసభ పేరుతో 

నడప సాగారు. కానీ [ప్రజా యుద్ధ నినాదం రావడం 

జాతీయ (పభుత్వాన్ని నిర్మాణం చేయాలనే వ 

యంల్ కమ్యూనిస్టు 10వ ఆంధ మహాసభలో విజ 

పొందలేక పోవడం భువనగిరిలో జరిగిన కమ్యూనిస్టు 

ఆంధ మహాసభ కమ్యూనిస్టు జండాలతో రెప రెప 

లాడడ౦ (శ్రీ రావి నారాయణ రెడ్డిగారు సెతం (ప[పథ 

మంగా సాధారణ (పజచే కమ్యూనిస్తు “సయకుడుగా 

గు ర్రింపబడడం 'హె(దాబాదు (ప్రజలలో కమ్యూని'స్తె 

తశులె న వారు జాతీయవాదులు అనే భావన (పబిలి 

పోయింది. కమ్యూ ని ష్పుపార్టీ వారు (ప్రజా యుద్ధనినాదం 

తీసిన కొరణంగా వారిని (ప్రజలంతగా హర్షి ఏచలేదు. 

వారి ధోరణి సహజ జాతీయ ధోరణికి విరుద్దంగా వుండి 

పోయింది. అయినా వారు (ప్రజా సమస్యలే పె 1944 లో 

తీసిన ప్యూడల్ వ్యతి రేక పోరాటాలు వారికి సామాన్య 

(పజలతో సంబంధం పోకుండాచేసి (వజా చె చైతన్య 

వంతులు చేశాయి. 

19. 1944 తెలంగాణా క “మూర్ధనిస్టు 

(ప్రజా పోరొటం : [పథమ ఘట్ల 

(ఖ్రీ రావి నారాయణ రెడ్డి, థ్రీ ఆరుట్ల లక్ష నర 
సంహారెడ్డి, (్రీ ఆరుట్ల రామచందారెడ్డి" దంపతులు, 

శీ బద్దం. ఎల్లా రెడ్డి, 'గపైపల్లి మురళీధర్ యితా గది 
కమ్య్యూనిస్తు. నాయకులు చేస్తూవున్న (పేజా యుద్ద 
(ప్రచారం వారిని కొంత (పజల నుంచి దూరం చేసిందో 
కొని వారు (ప్రజాహిత సమస్యలను చేబూని ఫ్యూడల్ 

భూస్వాముల నిరంకుశ అధికారుల దౌర్జన్యాలకు వ్యతి 
రేకంగా, పోరాటాలు లేవదీశారు. దీనికి 
సమస్యలు చాలా తోడ్పడ్డాయి. దొరల వెట్టి చాకిరీన్ని 

పీరు (పతిఘటించారు. అదీకారుల లంచగొండి తనాన్ని 

(పజా వ్యతిరేక చర్యలను పేరు పేరునా తీసుకొని 
వూరగింప్పలు తీయసాగారు. . 

యా (కంది 

భొరోతే నలి 0 తోం 

ప్రజా వ్యతి తిరేక శ కుల వ్యవసాయాన్ని సాగ 
సీయకుండా (ప్రతిఘటించారు. తమ (ప్రజా పార్టీ 
బలంతో [గామ పెత్తందార్లు తీసుకున్న లంచాల 
లెక్కలు (పకటింప చేశారు. కొన్నిచోట్ల ఆ డబ్బు 
తిరిగి యిప్పించారు. నాగులు యీయనీయలేదు . 
దొరలు దెబ్బలు కొడితే దెబ రెండు దెబ్బలు, 

తిట్టుకు రెండు తిట్లు తిట్టి సక కన్ను న్య క్రి 

గోరవాన్ని కాపాడుకోండని ప్రబోధించి దొరలకు, 
వారి ఎజంట్లకు, అధికారులకు ఎదురు తిరుగు నట్లు 

చేశారు. దొరల అధికారానికి భయపడి “నీ బాం 
నెతా దాసోడ్ని” అని పదే పదే కాళ్ళ మీదపడే అల 
వాటును మానిపించారు. కొన్నిచోట్ల దీర్ష కాలం నుంచి 
చేసిన పనులను వాళ్లు గట్టి యివాక్షలని 'నిలదీసి (గామ 
పెత్తందార్హను, దోరలను అడిగే టట్లు చేశారు. కౌలు 

దాతలను “భూము ల నుండి తొలగించకుండా సంఘ 

టిత పరిచారు. భూస్వాములు గూండా శక లను ఉస 

యోగిసే వాటిని ఎదురొ గ్రానే (ప్రజాశ క్రి కన చేకూర్చి 
దౌర్గన్యంగానై. నా సరే వారి కాళ్ళ విరగ గొట్టి తము 
హక్కులను రక్షించుకోండని [పజోధం బైశారు. 
అలా చేసేందుకు అనువగు ఉ(ద్రి క్షత, సంఘటితశ కి 
చేకూర్చారు. (ప్రభుత్వ అండతో తమకు వ్యతిరేకంగా 
వున్న దొరలు ఇండ్లు నేలమట్టం చేయడం, సపసంప 

దను, పంటను ధ్యరసం చేయడరి, దోపిడీ చేయడం, 

చివరకు చంపించడం చేస్తే వారికి వ్యతిరేకంగా 

సాయుధ పోరాట బలాన్ని పెంచారు. ఆబ్కారీ 
పాటలు దొరలు పాడి అధికారులకు మామూళ కలు 
గీత పార్మిశామికుల చేత యిప్పించే ఆచారాన్ని రూప 
మాపారు. దొరల పొలాలకు పెంటను రెతులు వంతు 
లుగా పోసి వ్యవసా యం చేసే పద్ధతి తుదముట్రిం 
చారు. ఎక్కువ కూలి యిచ్చినా దొ fs ల భూములు 
చేయని దే ఎక్కడకూ పోకూడదనే ఆచారాన్ని తొల 
గించారు. దొరల గామాల నుంచి మెయిన్ రోడ్డు 
నుంచి ఒక్క. పైనా యివ్యకుండా వేసిన రోడ్డనే 
హరిజనులు పరిరక్షణ చేసే పద్దతి రూపు మాపేటట్లు 
చేశారు. వైళ్యలు యీ దొరల గోదాము లందుగోలి 
ధాన్యాన్ని కొలిచే ఆచారం ఆయా గ్రామాల యందు 
యింటికి నాగులపె పోసి లెక్కలు (వాసే పద్ధతి 

తుదముట్టించబడింది, బాలింతలు, రజస్వల అయన 

వారిపై “బలవంతంచే'ే దృశ్యాలు, నీ చకృత్యాల్లు 



నం్యగొము చర్యీళ 

కొలగించారు తమ ఆ ధి ప త్యా న్ని రుజుపు చేసీ 

దుకు కాబోలు మం౦ంగశళ్ళచేత పతి రోజు 

దున్న పోతులకు పోతు దున్నలకు, తరం 

చేయించే రోజులు అంతమొందింప చేశారు. ఒక్క 

మాటలో చెప్పాలంయే ప్రభుత్వాలతో పోరాడ డానికి 

కావలసిన ధైర్య సై సెర్యాలు. ౫ సాయుధ పోరాట 

నిర్భయత కమ్య్యూనిన్లు (ప్రజలకి కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

నాయకత్వం 1944 లో నల్గొండ యిత్యాది జిల్లాలలో 

శిక్షణ యిచ్చి తోడ్పడింది. దీనికి ఫలితంగా "అనేక 

మంది కార్యకర్తలు _ వీరస్వర్శ మలఎకరించారు. 

అమరజీవి దొడ్డ కొమరయ్య కథను తెలంగాణా 

రెతాంగంలో యిప్పటికీ పాడుకు-టూనే వుంటారు. 

ఆలాగే  వినునూరి రామచంద్రారెడ్డి దౌర్జన్యాలను 
గురించికూడా పాటలు పాడుతుంటారు. ఈ ఉద్యమం 

నల్గొండ జిల్లాలోని భువనగిరి. జనగాం, సూర్యాపేట 

తాలూకాలలో ఎక్కువ పేరు గాంచింది. శ) ఆరుట్ల 

రామచంద్రారెడ్డి దంపతులు, శ్రీ ఆరుట్ల లక్ష్మీ 3 నం 

సింహో రెడ్డి, శ్రీ రావి నారాయణ రెడ్డి యీ వర్ష పోరా 

టానికి సాయకత్వం వహించారు. శ వర్ష చె చైతన్యం 

జనగాం, భువనగిరి తాలూకా గ్రాదూలె సే పడిపడి గ 

నిర్మాల, సీతారాంప్పరం, విసునూరు, కడేవెండి, దేవ 

రుష్పల, చినమాలూరు వాలకు ర్తి, ధర్మాపురం, 

దాచారం గామాలలో ఎక్కు_వగా కనిపిస్తుంది, 

సూర్యాపేట తాలూకా బాలెనుల, పాత సూర్యాపేట 

యిత్యాది గ్రామాలలో కూడా దీని తీవ్రత అగుపడు 

తుంది. ఈ వర్ష పోరాటమును, దాని ఫలితాలను 

గురించి తెలుసుకొనుటకే కె ఆం్యధ (పాంతీయ కాంటగెస్ 

శ్రీ) దు గ రాల బలరామకృష్ణయ్య గారు, &) గొట్టి 

ముక్కల రాసుచం్యద్రరాజు, జంకొందరితో కూడిన 

కమిటి విచారణ జరిపింది. శీ) గాడిచర్ల హరి సర్వో 

త్తమరావుగారి నాయకత్వాన మరౌక కోమిటీ వినరాలు 

సేకరించింది. పండిట్జీ ఆంతరంగిక కార్యదర్శి 

క్యచూగారితో కూడిన మరొక కమిటీ కూడా యీ 

వివరాలను సేకరించింది. అన్ని కమిటీల సారాంశము 

దొరల దొ దౌర్దన్యాలు వున్నవని (పజల పోరాట ము 

న్యాయమైనదని 'పేర్కొనబడింది.5 కానీ (ప్రభుత్వం 

యొక్క సహాయం దొరలకు లభించి బాధితులకు 

లభధించలేదనే. కమ్యూనిస్టులు వర్గ పోరాటాన్ని తీసిన 

దానికన్న, వర్గ స సమన యం చేస్తే బాగుండేదని 

వుండింది. ఈ జమీందారీ ప్యూడల్ 
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పలుపురభీ ప్రాయబడారు, వర్ష ఫోరాటాన్నే నమ్మిన 

కఘ్య్యూనిస్తులు వారికో ఏకీభవించిన పార్టీలు మాతం 

దీనిని అంగీకరించలేదు. ఏదైనా పజలను సంఘటిత 

పరచి సాయుధ పోరాటశ శ్రీని కమ్యూనిస్టు పార్సీ చేయ 

గలిగిందనే మాట సత్యం, శః పోరాటాన్ని "తెలం 

గాణా (ప్రజాపోరాటమని వారు పేర్కొన్నారు. కానీ 

దోరలతో జరిగిన యీ వ్యక్తి కిగత సంఘర్షణలన్నీ 

1946 తో నిజాం (సభువు “భారత యూనియన్లో 

చేరాలనే వుద్దేశంతో తీసిన తెలంగాణా (పజాపోరాటం 

దిషతీయ ఘట్రానికి నాంది అని చెప్పే బాగుంటుంది. 

తెలంగాణా కార్యగెన్ హోరాటము = 

తెలంగాణా (పజ జలకున్న యిట్బందులు, కమ్యూ 

నిస్టులు ఎ ఏ విధంగా వర్ష పోరాటాన్ని తెచ్చింది షె పెన 

పేర్కొన్నాను. ఈ సమస్యలనే సమన్యయ పడ్ధ 

తిపై పరిష్కరించాలని ఆంధ్ర మహాసభ జాతీయ 

వాదులు కోరుకున్నారు. కాసీ ఆంధ మహాసభ మిత 

చాద నాయకత్వం అటు (పభుతానికి దగ్గరగా 

వర్గాలు, “వర్ష 

హోరాటాలు పోలీసు బలంతో, వ్యక్తి కిగత ౧ బలంతో 

అణచాలని యత్నించినవి. కాసీ రాజకీయ చెతన్యం 

ఎక్కువ అవుతున్నకొలది చారీ విషయంలో విఫలు 

లెనారు. అలాగే ఫ్యూడల్ భూసా గ కములకు నె సాయంచేసి 

తమ రాజ్యాన్ని నిలుపుకో గలమనే విశ్వాసం (ప్రభు 

తాషనికి కి కొంత సడలింది. పైగా అ(ప్రదిష్టకు ఎక్కు 

వగా గురి అపుకున్నామని “వారుగు ర్రిచసాగారు. 

మితవాదులు ఫ్యూడల్ భూస్వాముల “యొక్క సహా 

కారంతో జాతీయ ఉద్యమాన్ని కమ్యూనిస్తు లకు 

వ్యతిరేకంగా నిర్మించగలమన్న విశ్వాసాన్ని కోల్పో 

యారు. అందుకని ఆంధ మహాసభలోని యువకవర్ష 

సహాయాన్ని వారు అర్జించక తస్సలేదు. జాతీయ 

దాదులె న యువకులు కోద్దిమందై. నా ఆంధ జాతీయ 

సక్ష౦ "లుతో బాగా పంజాకొని కమ్యూ నిస్తులని 

ఎదుర రో గలిగారు. 11వ ఆంధ మహాసభ భువన 

గిరిలో కమ్యూనిస్టు (ప్రజాశక్తీ ఉద్యమాన్ని చితి స్తే 

మడికొండ మహాసభ నరసింగరావుగారి అధ్య క్షతలో 

కాం(గెస్ని (ప్రతిబింబింప చేసింది, భువనగిరిలో 

కమ్యూనిస్టు మడికొండలో కాం(గెస్ జండొలు, 
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జండాలు పోటీ బర్జాయి. ఇది (గహాంచి దోరలు 
కమూ్యూనిస్తులతో ఫీనం కౌలేక మితవాదుల అండన 
చేరారు. మితవాదులు సైతం కమ్యూనిస్టులతో లీనం 
రాలేక ఆం(ధ్ర జాతీయ పక్షంతోని యువకశ క్షులని 

ప్పకొన యత్నించారు. (ప్రభుత్వం వైతం కమ్యూ 
నినులని అణుస్తూ ఫ్యూడల్ భూసా స్వాముళ్ని వదలివేసి 
మితవాద నాయకత్వంతో మం(త్రిత్వాలకై బేరాలు 
పెట్టారు. నిజాం నవాబు తన మూలసూ త్రమైన 
ఆజాద్ నమాదాబాదును మరువకుండా సంస్కరణలను 
తల పెట్టాడు. కౌనీ అది అంతగా ఫలించలేదు. ఏదైనా 
ఒక్క విషయం మాతం స్పష్టం. 1088 నుంచి 1944 
వరకు ఒక చెంప కమ్యూనిస్టులు, మరౌకచెంప జాతీయ 
పక్ష సభ్యులు స్థ సొనిక సమస్యలను తీసుకొని వారివారి 
విశ్వాసాల ననుసరించి వర్ష పోరాటాలతోనో లేక 
గాంధేయ సమన్వయ పద్ధతితోనో కృషి సలుప 
సాగారు. దానికీ (కింది లేఖ తార్కాణము. 

వనిర్.] 85 41 
పూజ్యులగు శ్రీ హయ్య(గ్రీవాచార్యు లకు, 

నమస్కారములు. బొమ్మెర విషయమును మనము 
మాట్లాడిన పిదప కూడా మార్ప్చురాలేక పోయినందుకు 
విచారి స్తున్నాము. శ్ర) కమ్మరి నారాయణ ఆంద 
మహాసభలో అభిమాస్ఫోగా వున్నాడన్న మిష ప్రై 
నికి చాకలి వాడిని రాకుండా చేయడం (గామ క తు 
లతో పని చేయించుకోకూడదని ఆజ్ఞాపించడం అతనికి 
రొవలసిన బాకీలు యివ్యకూడ దన యితర (ప్రజలకు 

చెప్పడము అతనికి చాలాకౌొలమునుండి ఖద్దారోవున్న 
చిన్న యింటి పెరడు గూడా గుంజుకో వడోము యిన 
న్నియు యధావిధిగా సాగుతూనే వున్నవి. అతనిని 
500 రూ॥లు బదులివ్యమని, లేక కాయితం _వాసివ్వ 
మని బలవంత పెట్ట యుండిరి. కానీ యివ మడు 
మా(తం ఆ విషయం ఎ కుటలేదు. ఇంతియే........ 
రెండవది పాఠశాలను గురించి మనకు చెప్పిన విష 

యములను గురించి ఉ త బూటకములనియు మీకు 
యిదివరకే తెల్చియు౦టేని. పాఠశాల ఆయనచేత 
సడువబడుటలేదు. సరికదా : కొంత సహాయమైనను 
చేయుటలేదు. బందోబస్తును గురించి రైతులు వెదురు 
నిల్సి అడుగుటలేదు. తానేమీ ప్రయత్నం చేయుట 
లేదు. అయినను యీ విషయంలో మనమంతా కొంత 
కాలము వేచియుండవచలెనుకదా 1 లెవీగల్లా విషయ 
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శో ముతోనూ ఊరి రె తులకు అచట చాలా భూమిక లదు" 
వారందరు ఎంత్ గల్లా పడినదో బలుకుమీద వేసి 
యిసే తమ గోదాంకు చేర్చి రఫీ దుతెచ్చి యచ్చెద 
మన్నే వినక తమ యిష్ట్రపకారం ధాన్యము తనకే 
యిమ్మని బలవంతం చేయుచున్నారు. మరియు 
ఆవ్షూరి ధాన్యం పన్నులు కూడా చేసి తమ వద్ద వంచు 

కుంటున్నారట. శః విషయంలో కూడా మీరు కల్పించు 

కోవలసి వుంటుంది. సె పె వీిషయములన్నియు దృషిలో 

వుంచుకొని లెవీ వి ధాన మున (కమ విధానమును అనున 
రించుట మక కేదారుకు తగిన జాబు వాయదనను 
కొందును. విషయము లివి. నేనేమో వినయా శయం 
వెడుతున్నానుకదా ! భారమంతయు మీదే. మిక్కి. 
లేమి (వాయుదును. 

ఇట్లు 

విధేయుడు 

చౌడవరపు విశ్వనాధం. 

చెడవరప్ప విశ్వనాధంగారు ఆంధ జాతీయ పక్ష 
కార్య వర్గ సభ్యుడు. జనగాం తాలూకాలోని గూడూరు 
వాస్తవ్యుడు. (ప్రజాఉద్య (మ నాయకుడు, కౌం(గెస్ 
అభిలాషి. ఆయన లా సిన యీ లేఖ కమ్యూనిస్తులకు, 

కౌంటగెస్ వారికి దె దె నందిన గడ్డు సమస్యలు ఎదు 
ర్కానుటలో ఉదేశంలోను, త్రీవతలోను తేడా లేదని 
పిస్తుంది. కానీ పేధానాలనుబట్టి, స్ట దీని బట్టి ఫలితాలు 
వచ్చినాయని వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. Feudals పై 

అభ్యుదయ జాతీయ యువక శ కులు (జాతీయపక్షం) 
ఎంత (పభావం వేసిందో తెలుసుకొనుటకు యీ (కొంది 

ఉదాహరణం వనికి వస్తుంది. నేను, నా మిత్రులు మిత 

వాదులతో పాటు ఒక దొరవారింట్లో భోజనం చేస్తూంటే 

ఆ దొరవా వారు కమ్యూనిస్టులను, కాంగెస్ "వారిని 

గూర్చి వివరిస్తూ జాతీయ ఆం(ధమహోసభలోని జాతీయ 
సక్షంవారు లేక అభ్యుదయ శ కులు పందికొక్కు లని, 
కమ్యూనిస్లు ఆంథ్రమహాసభలోని కమ్యూనిస్టులు 

నక్కలని వర్డి ౦చారు. నక్కలు అరవగానే కాల్సిచేయ 

వచ్చు-పందికొకుు.లు గుమ్మంలోని ధాన్యం అయి 

పోయేంతవరకు మనకేం తెలియదన్నారు. దీన్నిబట్టి 
జాతీయ పక్ష 0నారిని చూసే వారెంతగా 
భయపడేవారో దో్యోతకమవుతు౦ ది 



చ లిం 
లొ వ్ - yer d న్ ట్ G (ల్ కమ్యూనిస్టుపార్టీ జాతీయ 

పక్షం యొక్క శ క్తినిగు ర్తించే అఖిల భారత సంసొన 

'వజామండలి కమ్యూూ ినిస్తులసు ని 

దూరం చేసేంతవరకు రెండు ఆం(థ మహానభలం ని 

కమ్యూనిస్తుల లు జాతీయ అభ్యుదయ శ కులు ఉమ్మడి 

కార్య్యకమం పై పని చేయాలని కోరుతూ వచా ఎరు. 

అది కొంతవరకూ ఫలించింది. కానీ కమ్యూూనిస్తులు 

అంతర్జాతీయ పాలస దృషా్య జాతీయ ఉద్య మానికి 

దూరమయ్యారు రు. జాతీయనాదులు జాతీయ తత్వాన్ని 

మరువలేదు " హారిని భారత స్యాతర్మత్యి ఉద్యమం 

ఆకట్టుకుంది. 1941 కో 25000 మంది వ్యక్తి సతా 

(గహం చేయడం 1942 లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 

రావడం, 48 లో గాందీజీ ప్రాయోపవేశం చేయడం, 

46 లో కాం్యగెస్ ఎన్నికలలో విజయం పొందడం, 

15 జూలె 1947 న భారతదేశం స్వతం్యతం (ప్రక 

టించడం జాతీయవామల నెంత ర తాలాలు 

కః విధంగా 1942 నుంచి 46 న 

స్వాతంత్ర్యాన్ని భవనం 
a 

నియమావళి రీత్ర్యా 

ఆ 

పరిసర రాషా న రలు 

నిజాం సవాబు 

యింకా ఆజాద్ హోోద్రావాద్ కలలే కంటూ వచ్చాడు. 

భారత యూనియన్రో చేరేిందు3 మరొ క పోరాటం 

అవసర నుయింది. స్తానిక ఉద్య మాలలో వర్త పోరాట 

మెనా, వర్ష సమన్యయమైనా జ జఅను 1946 కల్లా 

న్జాం సవా దాబుతో వ్ కొ సేదుశె (పజలను అవసర 

మెతే సాయుధ పోరాటానికి క్యగరిగిన శ 

(110 గ న్ 

ని 
మన సత్వాన్ని దౌ వారకీయగలిగారు. 1943 రావడతో 

తెలంగాణా (పేజాపోరాటాని క నాంది 3 ఏలికిన కౌం(గెస్ 

f 

కమ్యూనిసు కులు విజ్బంఖి చాయి. 
అలీ 

తలంగాణా కమ్యూనిస్టు (ప్రజా 

వోటరౌము 1046 ద్వితియ ఘట్టి కిము 

1944 లో బహదూర్ యార్ జంగు చనిపోయాడు. 

ఆ తరువాత కాశం రజ్వీ ఇ త్తెహామల్ ముసల్కీన్కి 
అధ్యక్షుడయ్యాడు. అతని ఆధ్వర్య ౧౦లో వాలు 'టిర్తు 

రికూట్ అయ్యారు. వీరిని రజాకార్ల నె 'పేకుతో 
పిలిచేవారు. వీరికి సెనిక శిక్షణ. యోయబడింది. 

మిలిటరీ దుస్తులు, న్ట్ంక ఆయుధాలు, వాహనాలు 
ఇవ్వబడ్డాయి. పోతీనుదళా లకి వెంటవుండి స్వతంత్ర 

"హైద్రాబాద్ నినాదానికి భిన్నంగా కార్యక ర్ర రలని 

అణిచేందుకు వీరిని (ప్రభుత్వం ఉపయోగించసాగెంది. 
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కమేణా : భు ఇ ఛారెంచి చేసే 
తమెకొ బరి బఅము (పిభు తర బల గాన్ని ఛాలెంబి స 

దశకు వచ్చింది. అల్న సంఖ్యాకులుగా ఉన్న ముసీ౦ 
' య? 

కుటుంచాలను కొన్ని కేందాలకి తీసుకెళ్ళి దానిని 

రజాకార కేందంగా తయారు చేసేవారు. దారు వివిధ 
భాం 

రకాలె నగామాలపె దాడిచేసి ముసిమేతరులను 
టాం ~ (sae శ య , 

చాలా  వాధపెపేవారు, ఆ విధంగా రజాకార కేం(ద్ర 
on) ag] 

మన (గామాలలో కొలనుపాక (గామ మొకటి. 
Qo 

కా_ముద్ శ్రీ) ఆరుట రానముచందారెడ ఇటి రకాకార ను 
, లి aa) ల ట్! en) ళం 

మవూయవషాల గటిగా గా ఎదిరించిన 

పోరాటాన్ని వృధ్భత రూపంలో నిర్వహించుటకు 

పార్తీ పిలుపు ఇచ్చిందని (వాశారు. అలాగే కపఘూూ 

నిస్తుపార్డ కార్యగెస్ ఇచ్చిన పోరాట కార్యక్రమాన్ని 

లపరుస్తూ ఇంకా అదనప పోరాట కారక కనూన్ని 
జై లో అనం 

దానికి జోడించి చెజొం స్యాత్ం రక పోరాటం ఈ రంది 
Qe 

అంశాలతో నడపబడదని నారు చెప్పారు 
డ 

1) (గామాధికార యుండ ను చుటుముటి (గామ 

న. లో శ్ ౧ ర wl ఇఒ 

రికారులను సాఇధీన పరచుకొని ఆ రికారులను తగుల 
డే వా యె 

బఅబటుట 
చు 

అదనపు భూములు పంపకం చేయుట, 

ఏజంటుగావున్న వారి చర సస స్తలను ట్ 
ag) 

పరచుకొని పంపకం చేయుట 

ల పెటుబడిదారు, వడీ వ్యాపారులు (పజానీకానికి 
లట ma) డె న్ 

ఇచ్చిన అప్పులను, నాగుల పెచ్చుల గలాను ఎగ 
5 . య 

చేయించుట 

ల x ఈ ర్ట లి cy ౬3 Un 6) (పభుత్వ భూముల సంః 

యోగ్యమగు అటవీ భూముల పంపకం, 

7) గామ గ్రామాన రక్షక గెరిల్లా దళాల 

నిర్మాణం. 

8) గ్రామాన జె జై (తయా_తల రూపంతో పెద్ద 

భా సమీక రణతో. ప కమ్యూ నిస్లుపారీ జెండా (తీ 

హ్రాపన, 
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9) గెరిలా పోరాటోలను నిర్వహించుటకు వున్నత 
నాయి కాయేడ్స్ పార్త్ కేంద గెరిల్లా నిక్షణ 
తీరగళతు లను నిర్వహించుట. 

ఈ విధంగా కార్య్యకమాన్ని త అపె ట్రై న 
కమ్యూనిస్టుపార్సీ గెరిల్లా. శిక్షణ ఇన్య (ప్రారంభిం 
చింది. 1947 టో మొట్ట మొదటిసారిగా ఆం(ధ 
(సాంతంలో వున్నతస్థాయి. గల క కౌ(మేడ్్కి శిక్షణ 
యిచ్చారు, శిక్షణ అనంతరం జరిగిన కార్యక్రమాలలో 
ఒచొట్ల పలుమ౨ది గాయపడ్డారు. హత్తు తులయ్యారు, 
భువనం తాలూకాలో ఆలేరు రిజర్వు. పోలీసులు 
తుపాకీగుళ్ళకు గురి అయి ర్ గురు స్వర్ణ యులయి 
నారు. ఇక్కు_ రీ రి, కొల్లూరు మొదలగు (గౌమాలందు 
కమ్యూనిస్టు పార్ట్ జండాలు (ప్రతిష్టించుటకు జత 
యాత్రలు. తీయబడ్డాయి. ఈ జె చై తయా. తలను అలేర 
పోలీను అడ్డగించింది. అయినా (ప్రజలు భయపడలేదు. 
పోలీసులు ఫీశిని చుట్టుముట్టి కాలుులు సాగించారు. 
పూసంరోజు వీరయ్య, ర రెండా పుల్ల య్య, బఖైం 
నారాయణ మరణించారు. మరి 60 మంది గుండు 
దెబ్బలకు గురి అయ్యారు. వీర్ర స్వర మలంకరించిన 
(ప్రతి వీరుడు దేశంతో ఉత్సాహ ఉదేకాలను పెంచి 
ఉద్యమాన్ని బలపెరచినట్లయింది. అంతేగాక పలు 
విధమైన కార 5 కమాబు” శతృవులను బలహీన 
నరచేందుకు కార్యక్ర రలు తీసుకున న్నారు. శతృవు 
కేంద్రాలకు తినుబండారాలు, పాలు, పెరుగు, వెళ్ళ 
కుండా చేశారు లెవీధాన్యం ఇవ్యలేదు. రెవెన్యూ 
పన్నులు కట్టలేదు భూనా ప్రములవద్ద, శత్ఫవుల పద్ద 
ఉన్న ఆయుధాలను భూముల వంఫక కా ర్య క్రమాన్ని 
ఏరివిగా సాగించారు. ఉ(ది క్ర క్రమెన వుపన్యాసాలు 
ఇవ్వబడ్డాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు దీనివల్ల యువకులు 
కమూనిన్లు దళాలలో చేరసాగారు అట్లాచేరినవారిలో 
కీ, శే బెల్ల ౦కొండ మాధవులు, పవుడోల స సత్తయ్య, 
చల్లా పుల్లా రెడ్డి. వీరిలో పవుడాల సత్తయ్య, చల్లా 
పుల్లారెడ్డి" శేణికుంటలో చరి తాత్మకమగు హోరా 
టాన్ని సాగించిన రామి రెడ్డిని నె జాం నై న్యాలు 
కౌల్చి చంపాయి. పోలీసు నాకాలను ప్రజలు చుట్టు 
ముట్టారు. వాన సాల మజ్జి నాకా దీనికి గురి అయింది. 
ఆ నాకౌను రక్షించుకునెందుకోసం పోలీసులు కాలి శే 
ద తాయివ లె యువకుడొకడు మరణించాడు. దానిసె 
ప్రజలు ఉది9 క కలె ఆ నాకౌకు నిప్పంటించారు. 

ఫరోతో న్యా తం (ల్ 

పోలీసులు 1 ని సోర్ గన్సు, అమెరికన్ 3 ర ఖల్ఫు వాడు 
తుంనేవాటిని నాటు తుపాకులతో ఎదిరించి వీరిని గాయ 
పరిచారు ఒడి సెలతోను, డౌ డాల్సుజంబియాలతో , 
కరంలతో రెండు, మూడువేలమంది రజాకార్మ ను జగిదే 
పురం పె ) దాడి సలిపారు - రజాకార్ణ తో మూడురో జూలు 
వంత పోరాటం జరిగింది. పాక్టొం రామీరె రెడ్డ, రాజా 
కార్ల చే చంపబడ్థాడు. 

'రజాకర్ నాయకం గొడ్లు తరలించబడ్డాయి. అతని 
గ డవాములు తగులబెట్ల బడ్డాయి. పోలీసు శవాలను 
తీసుకచు తున్నప్పుడు రోడ్డ లో కందకౌలు తీసి ఆ 
వాహానాల పె సె బాంబులు ” వేశారు. ఒకపేమిటి ? 
కు పంగా 'చేప్పాలం'ే యుద్ధరంగంలో జరిగే చర్య 
లస్నీ చిన్నస్థాయిరో తెలంగోణా ప్రజా పోరాటంలో 
కమ్యూనిస్తులు చేయబూనుకున్నారు, చేశారు. అంతర్జా 
తీయగా, జాతీయంగా ఈ మ్య నిస్టులు చేసేసి 
పోరాటాన్ని తెలంగాతా పంజా వి పోరాటము అని 
ప్రచారం కావడంతోను, యీ పేరున గవర్నమెంటు 
కూడా తమ రికార్డులలో తెలంగాణాప0జా పోరాటము 
“Telangana uppraisings” అని అనడంతో 
తెలంగాణా పంచాపో రాటం అనగానే కషమూ; నిస్తులు 
తీసిన పోరాటం అని గు _ర్లీంచడం పరిపాటయింది. 
ఈ; ఉద్యమంలో 4 వేల గెరిల్లా నై సె ఛై న్యం మరి పదివేల 
స్తానికో పితిఘటగనా సైన్యం "కయోకే దని శ్రీ రావి 
నారాయణ రెడ్డి తెలంగాణా రాజ కీయోద్యొము ఉద్యమము 
అనే వా వ్యాసంలో శ పర్కొానబడింది. 

తెలంగాణా [ప్రజా పోరాటము 

కార్మగెన్ 194647 
1938 లో సైట్ కౌంగస్ సతా్యాగ౦హం 

జరిగి ది. గాందీజీ సరియైన ఒక్క సత్యాగ్రహి 
ఉన్నా తమ ధే యం నెరచేరుతుందన్నాడు. స్వామీజీ 
అందుకు సిద్దమయ్యాడు. 1941 తో అరెస్టయిన 
స్వామీజీ విడుదల చేయబడ్డాడు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమం 15 ఆగస్టున పాంరోంభమయింది. స్వామీజి 
15.842 న నైజాం ఇండియన్ యూనియన్లో 
చేరాలని అకనిక్ లేఖ వారిశాడు. 1943 లో ఆంధ్ర 
మహారాష్ట్ర, పారింతీయ కమిటీలు మూడు ఒకే 
కార్య ప్రణాళికతో నడవాలని నిశ్చయానికి వచ్చాయి. 



నంగౌము చరిత 

28.60.1044 లో మూడు పాొొంతీయ కార్యవర్గాలు 

కలిసి జాయింటు కో ఆరి నేషన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసు 

కున్నారు. 1944 రో” గాంధీజీ విడుదల కావడం, 

బహుదూర్ యార్జంగ్ చనిపోవడం, కాశిం రజ్వీ 

అధికారానికి రావడం జరిగి౦ది. సుబేదక్క-న్లో 

నిజాం తన రాజాని) వున్నది వున్నటుగా వుంచాలని 

ఒక ప్రకటన కడ య రెం 

Subhe - Deccan - Dated 26th July 

1944 “Hyderabad-India’s Premier State.’’ 

“Respoisible Govt. as distinct from 

Representative Government cannct under 

any conditions be established in those 

Indian States which have either contrac- 

ted friendly relations with the British 

Government under historical treaties are 

under the protecticn of the Paramount 

Power (particularly in the Deccan) for 

the coditicns peculiar 10 them, their status, 

03146100 or admitted dignity not cnly vary 

with cthers but haves their own impor- 

tance and significance. In these circums- 

ianzes the problem does not call fcr any 

elucidation for ‘“Whatis known necd not 

be tld.” 

Subhe-Deccan, dated 29th July 1944 

లం ష్య Exalted Highness clarifies his pre- 

vious Firman”. 

“As after the death of Bahadur 

Yar Jung, discussicn had again (un-neces.- 

sarily) started among the workers of the 

Mailis.Ittehad-ul Musalmeen, on the 

5001601 referred to, it was thought expe- 

dient to clarify it so that everything 

might appear in its proper light and there 

is no ambiguity left. 

(2) Apart from the details cf the 

Representative form of Government, 

which can be attained at the proper time 

not that of the responsible form are 

contained in the Reforms Scheme (publi- 

shed some years ago). In view of this, 

the present controversy between the press 

and the Mailis-Ittehad.ul Mussalman 

జోహారు అర్పించబడొయి. 
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must cease, as it is ౬ whelly fruitless 

business. 

(3) The words “paruicularly in the 

Deccan appearing in the brackets of the 

previous article, mean Hyderabad Deccan. 

(4) In’short, signs and symptoms 

indicate that it is impossible that the 

Indian States will at any time sever the 

ties of their historical alliance with the 

paramount power, as history shows that 

the very existence cf their crder depends 

on tue British G.vernment, reason and 

Statesmanship therefore demard that a 

boon like this, implying as it does their 

own well-being, shculd nat be given up. 

This isan admitted fast and cannot be 

denied. 

సంస్కరణల ఉద్యమం దెబ్బతింది. నిజాం నవాబు 

మ తవొదులని తనవైపు అనుకున్నంత పెద్ద పెట్టున 

తిప్పుకోలేక పోయాడు. మడికొండ జాతీయ మహాసభ 

జాతీయ వాదులకు నూతన ఉత్సాహాన్ని యిచ్చింది. 

1945 లో అఖిలభారత సంస్థాన (పసజామండలి తన 

పాలస్ కార్య(కమాలతో ఏకీభవించని రాజకీయ 

సక్షాలు, వ్య కులు సభ్యులుగా వుండే పీలులేదని తీర్క్మా 

నించింది. 1946 లో సంస్థాన (పేజామండలి సాయి 

సంఘం పండిట్ జీ అధ్యక్షతన సమావేశమయింది. 

కాం(గెస్ పె నిషేధాన్ని తొలగించాలని లేనిచో తీవ 

చర్య తీనుకోవలసి వస్తుందని అభిప్రాయ పడింది. 
సనుస్యలు తీసుకొని 

సోరాటం” సలుపకుంశే కౌంగెస్దారు కూడా 

సమన్వయ పద్దతి ఏ అదేచేసూ నచ్చారు. కానీ దీనికి 

తోడు" జాతీయీజుడా వందనం ఉద్యమంగా లేవ 

దిశారు. ఆంధ జాతీయపక్ష వార్షికోత్సవం ఖమ్మం 

జిలాలోని దురాలరావు శృటలతో జరిగింది. అచట 
౧ యు 

(ప్రభుత్వాన్ని పుల్ల ౦ఘించి జండా నందనం చేశారు. 

ల తరువాయి వరంగల్ కోటలో కాంగ్రెస్ పతాక 

వందనం జరిగింది. కాళిం షరీఫ్ తన అనుయాయు 

లతో వచ్చి మొగలయ్యను బల్తెంతో పొడిచాడు. 

అతను అచ్చటనే చనిపోయాడు. వీరమొగలయ్యకి 

ఈ జాతీయ జండా 

వందనము 48, 47 భోరత్ యూనియన్లో విలీనం 

కమూూనిసులు చె నందిన 



ల్ చై 

పోయంది... 

28.10.46 న విందూగారి అధ; 

కాం(గెస్ 

సత్యా_గహాలు 

కార్యాచరణ 

(వారంభముయ్యాయి. రజాకా 

ఎదుర్కై- నేందుకోసం చోర్డరు క్యాంప్పలు స 

లలో శిబిరాలు) ఏర్పాటయ్యాయి. తెలంగాణాలో 

సత్సవాయి, జొన్నలగడ్డ, 

పెద్దారం', జయంతి, తిరుప్తూరు, గుదపట్లగూడెం, 

జీలుగుమశ్ళె, భ_దాచలం, దుమ్ముగూడెం, పరిటాల, 

మంగుళ్లు, రెపాల, మాచెర్ల, వె త్తిపోతల, తాళ్ళపల్లి, 

నెమిలి కరూూూలు చాలదా, చిలుకూరు, గణువు 

డు ముఖ్య $ మెన 'కిందాబగా పరిగణించబడ్డాయి. 

బొమ్మకంటి. "నత్యనారాయణరాపుగారు 

హె(డాబాద్ స్వాతంత్ర్య పోరాటం అనే వ్యాసంలో 

కార్య(కమాన్ని నిశ్చయించుకున్నట్లు 

పోలంపల్తి, వేయులసర రై 

వాసి? న 

యీ (కింది 

తెలిపారు 
'పపేలు, సట్వారీల చేత తమ ఉద్యో గములకు 

కవ యిపష్టోంచి (ప్రభుత్వ దస్తరములను 

స్వాధీనం చేసుకొని, (గానూలలో నిజాం పరిపాలనను 

(ప్రథమంగా అంతమొండించుట. 

2. (ప్రభుత్య యం (కాంగ ము, రజాకార్ రాళ్లను 

లను ఎదిరించి, లెవీ ధా ధాన్య ౨ యివ్వకుండా (పజలను 

fn 

గ్ ( లో Cx Gt లి. సంస్థాన యూనియన్! 

మధ్య 3 సవున్న సరిహజ్జులను రూప్పమాస్పట, దీనికి 

ముఖ్యమైన (పత్యేక కంగా (పభుత్వము నిర్మించిన) 

కరోజ్ గిరి నాకాలను ధ్వంసము చేయుట. 

4. గవర్న మెంటు బశాంతి భవనములు (Guest 

houses) రజాకార్లకు, నిజాం మిలిటరీకి కేంద్రాలుగా 
వర్షిల్మి, అక్కడనుండి (ప్రజలపై దాడులు జరిగే వి. 

అందు చేత వాటిని నిరు వా స్రైలించుటి. 

ర్, గవర్నుమెంటుకు ఆదాయమును సమకూర్చి 

(ప్రజలకు తాగుడు పిశాచముద్వారా బానిసత్వాన్ని 

ప్రసాదించిన అబ్బ్యారీ కాడిచెటు, ఈతచెటు 
యు న 

సమూలంగా నాశనం చేయుట. 

6. . గేోజలపె దాడులకు 

మోటార్ల పై 

నూర్ల నవి ధ్వంసము జేయుట. 

మిలిటరీ, రజాకారు 
ఇవి, 

న. 

రాకుండా బిడ్డీలు పడగొటి రహదారి. 

ఖొరోత్ నాల్ ౦ [తో 

7. గవర్న మెంటుయొక్క ఆర్ .టి.సి. బస్సులను 

నడవకుండా చేయుట, మరియు రె రైళ్ళ రాకపోకలను 

పూ ర్తిగా _సంధింపచసి (డో భుత్వము పూ ర్సిగా నాశన 

మెనేదని (ప్రత్యక్షంగా రుజువు చేయట." 
న 8. గెరిలా దళాలను నిర్మించి మిలిటరీ పైన, 

వచాకారపె న మెరుపు దాడులను చేస్తూ (పజల పె “దొడి 

నిరంతరం వారిని నిరోధించడం. 

9. [గామములను రిపబ్లి క్ లుగా (పకటించి 
అక్కడి పన్నులను గవర్న్మృమెంటుకు యిన్వకుండా 

వసూలుచేసి [గామ పరిపాలనకొరకు (గామ పంచాయితీ 

లను ఏర్ప్చాటుచేసుకొని, గామరక్షక దళాన్ని 
నిర్మించుకొని,  (ప్రజానురంజకంగా పరిపాలనను 

నడిపించుట. 

10. కాంగెస్ కార్యకర్త రలను ధనవంతులను 

దోపిడి చేపే విధా నం, లూటీ మొదలె న తప్పుడు 

కౌర్య(క్రమాల్ల్ * సాల్గొనపద్దని (పజలను ప్రత్యేకంగా 

హె హెచ్చరించనై నది. కేమ్యూ నిస్తు పార్టీ యొక్క 

యా అనుచి తమైన కొర రమా నికి చాలా దూరంగా 

పుండ వలెనని “హెచ్చరిచనై. నది. ఆహారము రజా 

కౌరి నుండి, వారి ఎజంట్రనుండి దాడిచేసి తీసుకున్న 

తర్వాత ద దానిని ధ్వంసము చేయకూడ దనియు, (గామ 

ప్రజలకు పంచియివ్యవలెననియు (ప్రత్యేకంగా కౌర్య 

కర్రల ను కోరనై నది, గమనించదగిన విషయమేమి 

టంటే కమ్యూనిసు పార్తీ మగకు కాకపోతే తగుల 
బెట్టు అనే విధానం పేకౌరం ఆహో రాన్ని ధ్వంసము 

చేయవలెనని కార్యక్రమము యిచ్చియున్నందున 
ఆ విధానము మంచిదికాదని కాం్టగెసు కార్యక ర్ర 

లను దారిత తస్పవద్దని సర్కులర్ కోరనై నది, 

ఈ కార్యక్రమాలకు వలయు సె నిక వీక్షణ 

యివ్యుబడింది. సూయిసెడల్ స్మా్యడ్స్ (ఆత్మా 

హుతి దళాలు తయారు ఏ చేయబడ్డాయి. పోరాటాలలో 

అనేకులు వీర స్వర మలంకరించారు. ఖమ్మం 

పట్నానికి చెందిన రజాకర్ నాయకుడు మహమ్మద్ 

ఇ(బహింను సాయుధుడై న నారాయణ పెబిడి అతని 

పద్ద రైఫిల్ తీసుకొని "అతన్ని కాల్చి చేశా డు. కౌనీ 

నిజటాసమయంలో నారాయణని చుట్టున ముట్టి రజాకార్లు 

చంపివేశారు. రామకో సేశ్వరరావు ప్రభృతులు గానుగ 
పాడు నాకాప్రై దాడిచేశారు. రాహుకోటయ్య బాకు 

గాయాలకి గురిఅయి చనిపోయాడు. పకేల్ పట్యాారీలు 

(6 



కత్వంలొ మి మిలిటరీ పోలీసులను సాయుధంగా ఎదిరించి 

కరు 

నంగౌమ బరి [లో 

ద ఫరీలను పారవేసి చాలా (గానూలలో పన్నులు 

వసూలు చేయలేదు. లెవీని యివ్వకుండా చేయడం 

జరిగింది. తాడీ చెట్లు, ఈత చెట్లు, రిజర్యు -౫ ఫా రెస్టులు 

కొ ట్టి వేయబడ్డాయి.. క్ ర ల్వేలె సే రాకపోకలు స్తంభింప 

చేయబడ్డాయి. పరిటాల 'స్వాతోర్యతం (ప్రకటించుకొంది. 

శః విధమైన కార్య(కనూల కవసరమైన మందుగుండు 

సామాను కూడా తయారు చేయసొ గారు. రేసాల 

శేంట్రం, నేలమజ్జీ కేంద్రంలో. యీ మందులు 

చేయడంతో ఒక కోర్యకర్త ర చేయిపోయింది. ఉద్యమం 

పెభుగుతూన్న కొలదీ" ఆయుధసేకరణ కూడా 

ఎక్కువ చేయడం జరిగింది. విరివిగా _ విరాకాలు 

ససూ లు చేయబడ్డాయి . కపాల, నేలమజ్జి, సింగవరం, 

కొర్కి- రణ్, సిరిప్రీరం క క్యాంపులు కోదాటి నారాయణ 

రావుగారి ఆధ్యర్యంలో ప్రముఖ పాతను 

పహించాయి. సర్గల తాలూకాలో కీ॥ శే॥ యస్. 

శ్రీ వీర గోపాలరావు, (శ్రీ వాను దేనరెడ్డి, 

శ్రీ రంగాచారి వభృతుల నాయ 

తంగేటి 

కొల్చులప 

సాలు కేంద్రంలో కూడా 

11 మంది (పభుత్వ 

41 

ఆ తరువాయి 1852 ల 

§19 

కాంటగెస్ (పజాపోరాటాన్ని (ప్రచారం చేసేం 

దుక్ర కర్నూలు వద్ద భాగ్యనగర్ (పసార కేందం 

పాగా పల్లా రెడ్డిచే సలకొల్ప బడింది. ఈ పోరాట 

దశ తీవ్రత చేందినకొలదీ భారత (ప్రభుత్వం బాధ్యత 

హె(ద్రాబాద్ (ప్రజలపట్ల ఎక్కువయింది. ఎంత 

యత్నించినా నిజాం క కాశీంరోజీ$ చేతుల్లోంచి బయట 

పడి భారత యూనియన్లో హై ద్రోబి చొదును విలీనం 

చేసేందుకు ఒప్పుకోలేదు. చివరకు కాం(గెస్ కమ్యూ 

నిస్తుల తెలంగాణా ప్రజాపోరాటం యొక్క ఫలితంగా 

(ప్రజలు మరింత చె చై తన్యవంతులై ఆత శ్రిరక్షణక్ సం 

ఆయుధాలు నిజాం పోలీసు, రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా 

వుండేదశ దాటి అవసరమైతే నేరుగా యుద్ద (పకటన 

చేసే దశకే వచ్చారు. ఆ 3 దశలో భారత “ప్రభుత్వం 

"3. యం.. సుస్తీ సీ హై ద్రాణాదులో ఏజంటు జసరల్ గా 

వృంచింది. తేరువాత పోలీసు చర్య జరిగి నిజాం 

17-9- 1949 న భారత ప్రభుత్వానికీ ర్రొంగిపో యాడు, 

రో ఎన్నికలు జరిగి (ప్రజా త్రభు 

త్వం క్రీ శే) బూర్గుల రామ్మకిష్ణరావుగారి ముఖ్య 

మం్యత్రిత్వంలో ఎర్పడడం జ జరిగింది. ఈ పోరాటంలో 

జరిగిన నష్టాలు యీ (క్రింది విధంగా వున్నాయని 

పర్యవసానంగా వుళణించారు. అనేకమంది ప్రణ శ్రీ బి దొమ్మకంటి సత్యనారాయణగారు తన హైదా 

బలవంతంగా మానభంగం జరిగినందుకు ఆత్మిహ బాద్ స్వాతంత్ర్య పోరాట, వ్యాసంలో పొందు 

చేసుకున్నారు పరిచారు, 

ఆం|ధలో నష్టాల వివరం 

నెం జిల్లాపేరు లూటీలనల్ల గృహ హత్యలు మాన హత చంపబడ్డ 

దహనాలవల్ల దహ భంగాలు మార్చ మిలిటరీ, 

కలిగిన నష్టం నాలు బడ్డ పోలీసు 

Pn : రజాకార్లు ఉద్యోగస్తులు 

1. వరంగల్ రూ. 1,18,07,420 4221 365 81 81 17 

2. నల్గొండ. 1,49,05,900 4740 — 808 150 1 1 

ర. కరింనగర్ 5,98,700 182115 18 1 15 

4. అ్యక్రాఫ్ బల్లా 6,15,500 164 — 60 శీ  — _ 

ర, మహబూబ్ నగర్ 1,20,000 లర 100వ లై 

6. నిజామాదాద్ 85,05,000 825. 1 ల్ మా 

7. అదిలాబాద్ 77.000 14 1 4 _ 

8. మెదక్ 96,71,800 68 1 — md — 

మొ త్రం 3 52.90,280 9,159 1005 896 G7 168 



SLL 

కు పంగా చెప్పాలంటే. జాతీయ వాదుల తరఫున 
జరగన తెలంగాణా పోరోటం 1846 జ్ర. “ముందు వర్ల 
సమన్వయ పద్దతి పె "పెసను,' సత్యాగ్రహ ఎ స్వరూ సం 
తోను. నడిచింది. స్థానిక. సమస్యలపై పోరాటము 
కాంటగెస్ జండా యీ “పోరాటానికి చేయూత ఎ. 
1946, 47 లో “జరిగన. "పోరాటము సత్యా్య_గహా 
తోను | బోర్డరు' 5 కౌంప్పులు ఏర ర్పరోచిడి. ఫెన్సిన్ వె వె లెన్సు 
(ఆత్మరక్షణ కోసం. హింస స, పొర సాయుధ. పోరాట 
రూపంలో .జరిగింది, | కమ్యూనిస్టులు 'పోరాటం. వ 
హోరాట. న రూ సాన్వి అయి పెట్టుకొని: వుంది. 
1946,. నాటి ' పోరాటంలో సాయుధ ' పోరాట 
నూద్రాన్న వాలు. పాటించారు. ఏరకమైన “పోరాటం 
వచ్చినా, . తీయబడినా వెనకదిడ్డ =" నిజాం రాష్ట్ర (ప్రజ 
"అని" చై తన్యవంతులు చేసి. 'వారీని. మునుమలనిపించిం 

చని చెప్పాలి... a 

"కాకపో తే జాతీయవాదులు అంతర్జాతీయ, జాతీయ 
'ఉద్యమాలు పోక విధంగా 7 వున్నా - “తము జాతియ విధులను 
మర్చిపోలేదు.” కనూ ్యనిన్టు పార్టీ మాత్రం 'దీనికి 
భిన్నంగా - వ్యవహరించింది. కాయేడ్ కరభంపాటి 
సత్యనారాయణ సీని యర్ ఆం్యధ్రదే ఏంతో (అతివాద 
"ఉద్యమాలు అనే శీర్షిక్కకించ. "కమ్యూనిష్టు. “ఉద 
మాన్ని గూర్చు యూ కంది విధంగా “పొం; 

ఇది గమనార్హ ము. 

షం 

స్తాన మలంకరించిన న రన ను పారీ తన అంతరా 
క న 

వ్ 
కీయ క న ర్రవా పన్ని నిర్ణయించడంలో. జాతియ | 
విస్మరించి (ప్రజల, సామ్రాజ్య వ ప్యతిరక చె తన్యానిః 

“ఖినష్షమైన నినా డాలను చేవ టింది, హార 
ఫాసిస్టు వతిరెక. యుద్దానికి “ప జాయుద” మని పిలి ౮ 

చింది. కాంగగెస్ ముస్తేం 'లీగుల మధ్య ఐక్యతను 

సాధించాలనే ఉద్దేశంతో. ఎద్ధాంతాన్ని “వశ్రభాష్యం 
చేసింది. కార్మికులు యుద్ద క క్ఫషికి తోడ్చడేటట్లు 
చేయడానికి సమ్మెలను, వ; శ్రతిరెకించింది. .అధికా 
హారోత్స త్రి తిక్టై రెతు, కూలీల (ప్రయోజనాలను విస్మ 
రించింది. యుద్దాన్ని, యుద్ద కృషినీ వ్యతిరేకించే 
చేళభ శభ కెల్ని * 'సంచమాంగ దళం” అ 

ఈ నినా దాలను .“(పజాశ క్ర" రప్యత్రిక “పజాళశ క్రి 
దినపత్రిక . ద్వారా ప్రభం. . చేసింది. 
“విజయవా డతో 

ఆన్ని నిందించింది. 

జరిగిన కమూూనిసు పారీ మూడవ 
అలు ట్ 

తిరిగి. ్రరమారము _వెల్లువలో _ సముచిత "సానం 

 యధాశ కి తోధర్దాడని. భావి స్తే 

"చన తరువాత తరాలు 

1949 లో. _.గలుగుతాము. 

ఖారత "నా తో 0 Ep 

'మహానభ యో పంథాను ధృవీకరించింది. 

ము _త్తంమీద 1941 నుండి 1045" వరకు క కమ్యూ 
నిస్టు, పారే చేపట్టిన రాజకీయ విధా నం జాతీయోద్యమం 
నుంచి. దాన్ని దూరం చేసింధి.. 

కానీ పజల. నిత్య శేవితంతో. ఆంధ కమ్యూ 
నిస్తులు అతి. సన్నిహితంగా. పెనవేసుకు పోవడంవ రి 
ముఖ్యంగా. _యుద్ధంపల్ల వాష రించిన కష్టాలు, జాధలు, 
యిబ్బందుల్లొ పజల. కండగా ండడేంనల్ల యుద్ద 
సమా ప్తమై స, వెంటనే పారు. తమ 

స్రంజూకో 7 గలిగారు. 

బలాన్ని తిరిగి 

యుద్ధం సూప ప. . మయ్యాక చర్చలు ఆత్మ విను 
ర్శ్నద్వారా కమ్యూనిస్టుపార్టీ తన లోపాలను గు రిం 

న. 
zf 

౧౧. క్ 
శాంతి సాపనకఠు. కృషి చేసింది 19 గమ 15 నాటి 

ఆందోళన హౌ(ద్రాబి బాదుని భారత దేశంతో విలీనమయ్యె 
టట్టు చేశాయి. నిజాం నవాబు స్యతం(త హె(దాజాదు 

' Pn చానా 

కలను పగటికలగా మార్చాయి. ఎడదినా తెలంగాణా 
పోరాటంపె (ప్రజా .ఉద్యమాలతో ఏపారీ, ఏ స్య కి + re ఓ ' టి ఆలి చేసినా పోలీను. .చర్యగానే ముగిసిందని చెప్పు 

en 

లో చ 

 సనాదును భారత 

వ న వ. చేటేటకు 4 తగు వాతావర ణం కల్పిం 

తెలంగాణా. ' సోరాటంలో 
ర తమూత గౌరవాన్ని" యినుమడింప. చేయడంలో 

యో "తెలంగా ొ ధనా 

నహ 

అంత 

పోరాటం. పట్ల గౌరవము త పె మనకీ లభిస్తుంది. 
నా. . 

(cr) ఇ 

వారికి ఆదర్శంగా " సంజ 



|. రెండవ భాగం 

తెలుగునాట స్వాతంత్య సంగావు 

చరిత 
శీ, పరుచూరి కొటిశ్వ్పరరావు 



తెలుగు నాట స్వాతంత్య సంగామ చర్మిత 

అం|ధదేశంలో (పథవం స్వాతం త్య 

సం|గామానికి వూర్వరంగం 

ఆం(ధుల చరిత, సంస్కృతి (ప్రాచీనమైనవి. 

ఇప్పటికి దాదాపు మూడువేల సంవత్సరాల (క్రితం 

వెలువడినట్లు భావించబడే ఐతరేయ (బ్రాహ్మణంలో 

ఆర్మభుల 'పసావన వున్నది. అటుతరువాత చంద 

గుప్త మొర్యకాలంలో గ్రీకు రాయబారి మెగ సనీస్ 

తన రచనలలో ఆం|ధులు శ క్రివంత మెన స్వతంత్ర 

రాజ్యాలను, 80 కోటలు, లక్ష పదాతి సెన్యం, "రెండు 

చేల అశ దళం, వెయ్యి గజ దళం కలిగి వున్నారని 

“పేదా గ్రాన్నాడు. 

వింద్య పర్వతాల దక్షిణాదిన నివసించే ఆం(ధ్రులు, 

వకౌర్యసా(మాజ్యం వెలుపల స్యతం(త్ర జనపద 

(రిపబ్లిక్ ) రాజ్యాంగం కలిగివుండి, [ప్రధానంగా బౌద్ద 

మతావలంబకు ల వున్నారని అశోక చ(క్రైవ & రి శాస 

నాలనుబట్టి మనకు అవగత మవుతున్నది. ఆంధుల 

రాజ్యాన్ని ఆక్రమించడానికి అశోక చక్రవర్తి 

అత్యంత ఖీకర మైన కళింగ యుద్దం చేయవలసి 

రావడం, ఆ యుద్ధంలో ప్రవహించిన ర కృవాహిను 

లను కౌంచి అశోక చ(క్రవ ర్లీ రి మనస్సు విరిగిపోవడం 

ఆయన యుద్ధాలను, హింసను విసర్జించి, చరిత 

సిద్ధమైన తొల్పన్ఞోక్ర ధర్మాన్ని” (పతీపాదించి ఆచ 

రించడేం అందరికీ తెలిసిందే. 

మౌర్య సా(మాజ్య పతనానంతరం, ఆం(ధులకు 

చెందిన శాతవాహన వంశ రాజులు _కీస్తుకు పూర్వం 

225 సంవత్సరం నుంచి (క్రీసుశకం 415 సంవత్సరం 

వరకు, అంటే 840 సంవత్సరాలపాటు, మహారాష్ట్ర, 
ఉత్తర కొంకణం, బీరారు, గుజరాత్, మాల్వా, 

దక్షిణాదిన కంచి వరకు గల (ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు. 

ఆ కాలంలోనే, జావా, సుమత్రా, ఇండో - చైనా, 

మలయా ద్వీపకల్పం మున్నగు దేశాలతో వాణీజ్య 

సంబంధాలు కలిగి వున్నారు. చైనా, జపాన్, బర్మా 

దేశాలతో కూడా వ్యాపార సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని, 

సీరు పొందారు. 

గత మూడు వేల సంవత రాల కాలంలో ఆం(ధులు 

ఎప్పటికప్పుడు (పగతిశీలమెన భావాలను ఆహ్వానిస్తూ, 

అలవర్చుకొంటూ ముందుక సాగినట్టు చరిత్రను పరిశీ 

లిస్తే మనకు స్పష్టమవుతుంది. బౌద్దమకం క్షీణించిన 

పిమ్మట, ఆంధ్రులు నివసించిన తెలుగునాట వివిధ 

మత సంస్క్రరణోద్య మాలకు, శంకర అదె దె వ్రతం, 

బసవలింగ వీరశైవం, రామానుజ వైష్షవం, మన 

అచలబోధ, వీరబ్రహ్మం, సిద్ధయ్య తత్వాలకు ఆదరణ 
లభించింది. 

భారత దేశ చరిత్రలో ముఖ్యంగా దక్కన్ పీఠ 

భూమిలో (క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దం నుంచే, 

అంపే శాతవాహన రాజుల కొలంనుంచి, క్రీస్తు శకం 

16 వ శతాబ్దం వరకు ఆంధ్రులు (ప్రముఖపాత్ర 

వహిస్తూ వచ్చారు. 

కాకతీయ వంశానికి చెందిన తెలుగు రాజు (ప్రతాప 

రుద్రుడు 1828 లో ఢిల్లీ సుల్తాను చేతిలో ఓడిపోవ 
డంతో, కాంచీపరంవరకు వి "స్పరించిన కాకతీయ రాజ్యం 

విచ్చిన్నమె పోయింది. హెచ్చు ప్రాంతం బఇహమినీ 

సుల్తానుల  అధీనమై పోయింది. 1518 లో కుతుబ్ 

షాహీలు గోలుకొండ రాజ్యాన్ని స్టాపించారు. 

మరొక వెపున 1886 లో సంగమ వంకానికి 

చెందిన హరిహర బుక్కరాయ సోదరులు స్థాపించిన 

విజయనగర సామ్రాజ్యం 1565 వరకు వర్ణిల్లి ౦ది. 

1565 తళ్ళికోట యుద్దంతో విజయనగర సాయాజ్యం. 

కూడా విచ్చిన్నమె సోవడంతో కోస్తా (సర్కార్), 

జిల్లాలు కుతుబ్ షాహీల అధీనమె పోయాయి. జారంగ 

జేబు సైన్యాలు కుతుబ్ షాహీలను తుడిచి పెట్టడంతో 



జి 

తెలుగు (ప్రాంతాలు మొగల్ రాజుల అధీనంలోకి 
పోయాయి. 

నిజాం ఉల్ ముల్క అసఫ్జా 1724 లో హైదరా బాద్ సంస్థానాన్ని స్థాపించాడు. నై జాం నవాబు నక్కన్ 
పీఠభూమిలో [ఫెంచి సేనలను వుంచడానికి 1758 లో 
_ఫెంచి సేనాని బుస్సీకి అనుమతి ఇచ్చాడు. బ్రిటిష్ 
ఈసిండియా కంపెనీ సెన్యం (ఫెంచి సేనలను ఓడించి, 1776 లో కోస్తా [పాంతమెన ఏలూరు, ము_స్రఫనగర్, రాజమండ్రి, (శ్రీకాకుళం (పచేశాలను 
ఆ|కమించుకొంది శతుదాడులనుంచి నెజాం నవాబుకు రక్షణ కల్పించే షరతుపె ఈసిండీయా కంపెనీ 1788 లో గుంటూరు ప్రాంతాన్నీ కూడే దఖలు 
పర్పుకొంది. అనంతరం 1800 సంవత్సరం అక్షోబరు 
20 న నెజాం నవాబు ఈసిండియా కంపెనీకి రాయల సీమ ప్రాంతమైన కడప, “కర్నూలు, అనంతప్పరం, 
బళ్ళారి జిల్లాలను దారాదత్తం చేశాడు. 

ఈ విధంగా తెలుగు దేశం 1800 సంవత్సరం 
నుంచి రెండుగా 'చీల్చబడి, కోసా_._రాయలసీమ (ప్రాంతాలు (బటిష్ పాలన క్రింద, తెలంగాణా ప్రాంతం 
నె జాం నవాబు వాలన[క్రింద, దాదాపు 150 సంవత్స రాలపాటు (మగ్గిపోతూ, విభిన్న సామాజిక, రాజకీయ. 
సాంస్కృతిక చరి[తలను సంత రించుకొన్నది. 

తెలుగునాట కోసా, రాయలసీమ 'పాంతాలలో ఈస్టిండియా కంపెనీ నీలదొక్కుకుని స్థిరపడడానికి 
దాదొప్ప డభ్ల్బై, అరవై సంవత్సరాల కౌలం పట్టింది. 
కోస్తా (ప్రాంతంలో స్థానిక జమీందారులు, రాయల 
సమలోపాశెగారు (బిటిష్ పాలనను త్రీవంగా (పతిఘ 
టించారు.. 

ఈ సందర్భంలో గంజాంజిలాలోని ఘంనూర్, ' 
గ పర్షాకిమిడి జమీందారులు, విశాఖపట్నం జిల్లాలో విజయ 

నగరం రాజా, గోలుకొండ గిరిజనులు, కోసాజ్రిలాల లోని మరికొందరు జమీందారులు జరిపిన తిఠుగుట్పా పేర్కొ నదగినవి. 7 
రాయలసమ పాౌంతంలో, 1800 సంవత్సరం 

నాటికి 80 మంది, పా శెగార్లు వున్నారు. వారంతా 
18 నెలలపాటు ఈసిండియా కంపెనీపె తిరుగుబొటు సాగించారు. కర్నూ రొజిల్లాలో నరసింహారెడ్డి 1848 లో ఈస్టిండియా కంపెనీపె తిరుగుదాటుచేసి” కోయిల 
కుంట్ల ఖజానాను దోచుకుని, కంబంపె దాడికి వెడు 

స 

వ్ 

తౌలుయనాబ్రి న్యాతంగ/త్యు 

తుండగా మూండపాడువద శెపెన్ వోల్ అడగించాడు. 
ఆ పోరాటంలో నరసింహుడి ఓడిపోయి, “వక్కంనే 
గల నె జాం రాజ్యంలో దాక్కాన్నాడు. ఆరువారొల 
అనంతరం నరసింహా రెడ్డి తిరిగి కర్నూలు జిల్లాలో 
(ప్రవేశించి, (బిటిష్ వాళ్ళకు పట్టుబడ్డాడు. కోయిల 
కుంట్లలో ఆయనను (టిటిష్ వాళ్ళు బహిరంగంగా ఉరి 
తీశారు. బైటిష్ అధికారి థామస్ మనో పాశెగార ఎ ఫైట్లన్నింటినీ ఈస్టిండియా కం పెనీ తరపున స్వాధ్రిస్లో 
చేసుకొని, పర్మనెంట్ లాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్ 
మెంటును (సవేశ పెట్టాడు. , 

ఆంధ్రదేశంలో అంతక ముందు ఏలుబడి 
సాగించిన _పభుత్వాలకు, (బ్రిటిష్ ఈసిండియాకం పెనీ పాలనకు మౌలికమైన శతేడావుంది. అంతకు పూర్వపు (ప్రభుత్వాలు పన్నులు వనూలుచేని అనుభవించడం 
మినహో, (పజల ఆర్థిక, రాజకీయ సామాజిక జీవి తంలో పెద్దగా జోక్యం కల్పించుకోలేదు. కాని ఆంగ్లే 
యులు భూసంబంధాలను మార్చుతూ, అనేక శాసనా 
లను అమలు జరిపారు. 

ఈస్టిండియా కంపెనీ కోస్తా జ్రిలాలలో అనేక్ర 
జమీందారీలను ఏర్పాటు చేయటంతోపాటు, కొంత 
(పాంతంలో రె త్వారీ పదతిని, రాయల సీమ పాంత " చూ థి 

' మంతటా ర త్వారీ పద్దతిని (పవేశ పెటింది. జమీందారీ రె 
చ పాంతాలలో భూమి శిను వనూలుచేే అధికొరాన్ని 

జమీంద్రార కు యిచ్చి, (ప్రతిఫలంగా జమీందార నుంచి (ag) 
ధా “పేష్కప్*ను, రెత్వారీ (సాంతాలలో ర తులనుంవ | 

రా 
టా 

నేరుగా భూమిశినును వసూలు చేయసాగింది 

 బిటిష్ వొలనా యం తొంగం 
ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని అణగదొక్కి, ఆర్థికంగా పీల్చి 

పిపి చేయడానికి అనువెన పరిపాలనా యంతాం 
గాన్ని (బిటిషు పాలకులు రూపొందించారు. కోసా 
_పాంతాన్ని ఐదు జిల్లాలుగా = గ౦జొం, విశాఖపట్నం గోదావరి, కృష్ణా, నెలూరు కలెక రేటొలుగా విభజిం చారు. రాయలసీమ (పాంతాన్ని ఆదిలో అనంతపురం 
కేంద్రంగా ఒకే కలెకరేట్గా ఏర్పాటు చేశారు. హర్వనహళ్ళి, ఆదోని, కడప, కంటం సజ్ కలెక్టర్ల ను 
నియమించారు. తరువాత కడప, కర్నూలు అనంత 
పురం, చితూరు జిలాలను 1858, 1882. 1811లలో 
ఏర్పాటు చేశారు. ? 

i ! 



నం్యగాము చరి/త 

కలెక్త న్ కోసమే కలకరు 
రుద్రం 

ఈసిండియా కంపెనీ కొ త్రతీ, తన అదినంలోకి 
వచ్చిన “ప్రాంతంనుంచి సాధ్య మైనంత ఎక్కువగా 

రెవెన్యూ వసూలు చేసేందుకే కలెక్టర్లను నియమిం 

చారు. వారంతా తెలుగు భాషరాని ఆంగ్లేయులే. వారిలో 

ఇద్దరు మా త్ర మే. మనో, సీపి. (బౌన్లు 
దుబాషీ లతో పనివేరుడా,. తెలుగు భాషలో ధారాళంగా 

మాట్లాడ గలిగినవారు. 

ఈస్తిండియా కంపెనీ జమీందారీ (ప్రాంతాలలో 

'పేష్కప్' రూపంలోను, రైత్వారీ (ప్రాంతాలలో 
భూమిశిస్తు రూపంలోను జమీందార్ల ను, రె తులను 

నిర్దాక్షిణ్యంగా పిండుతూ వచ్చింది. అంతకు ముందు 

వస్తురూపంలో పన్ను చెల్లి ౦పు పద్దతినిరద్దుచే సి, నగదు 

రూపంలో పన్ను చెల్లి ంప్త పద్దతిని (ప్రవేశ పెట్టింది. 

1884లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలు విపరీతంగా 

పడిపోవడంతో, రైతులు నగమ రూపంలో పన్ను 

చెల్లి ంచే నిమి త్తం వడ్డీ వ్యాపారులవద్ద అప్పులు చేయ 

వలసి వచ్చింది. ఈస్టిండియా కం “పనితో పాటు, వడ్డి 

వ్యాపారుల పంటా పండింది. దాంతో రై తులు తమ 

భూములను కోల్పోవలసి వచ్చింది. 

అటవీ సంవద దోపిడీ 

ఈసిండియా కంపెనీ ఆం ధదేశంలోని అటవీ 

సంపదను దోచుకొనుటకు అనేక మారాలు అవలంబిం 

చింది; అడవులలో నివసించే గిరిజన కొండ జాతి 

(పజలను చతుర్విధ పాయాలతో కొల్లగొట్టింది. 

చింతపండు, నేరేడు, మామిడి, వెలగ, పనస, ఉసిరి 
కాయలు, అల్లం, పనుస్పు, కంది, చిక్కుడు, కంద, 

చేమ దుంపలు, ఏనుగు దంతాలు, కొమ్ములు, కేకు, 

తదితర కలప, కరకౌ-య, తుమ్మజిగురు, లక్కు, 

కుంకుళ్ళు, సికాయ, మెనం, వి స్ట) _ ఆదిగాగల 

అనేక సరుకులను ఆంగ్లేయులు కారుచౌకగా పొంది 

విపరీతమైన లాభాలు పొందారు. 

(బిటిష్ పాలనలో దోపిడీ విధానం 

ఆం(ధదేశంరోని అన్ని వర్షాల (పజలస్థితి క్షీణీంచి 

పోసాగింది. చెల్లించలేక, " అనేకమంది 

జమీందార్లు (కమంగా ఎసేటసు కోల్పోతూ వచ్చారు 

మితిమీరిన భూమిశిస్తు, పన్నుల వల్ల రై తులు ఆర్డీ 

ఫలితంగా, 

'పేష్కప్ 

5) 

కంగా కనారిల్లి అనేక కష్టనష్టాలకు గురయ్యారు. 
"6 రైత్వారీ (ప్రాంతాలలో సరయిన సర్వేరికార్డులు లేవు. 

పన్నులు అధికంగా వున్నమాట నిజమేనని, ఆనాటి 

గవర్నరు మనో అంగీకరించాడు. 

1847లో గోదావరి ఆనకట్ట, _ 1858లో కృష్టా 
ఆనకట్టల నిర్మాణం మినహా, ఈసిండియా కం పెసీ 
ఆం|ధోదేశంలో సీటి పారుదల సౌకర్యాలకు ఎట్టిక్చషి 
జరుపలేదు. చెరువులకు మరమ్మతులు చేయక పోవ 
డంతో చెరువుల కింద సాగుభూములన్నీ దెబ్బ 

తిన్నాయి. 1805 నుంచి 1807 వరకు కోస్తా, రాయల 

సీమ [పాంతాలలో పంటలు పూ ర్టీగా దెబ్బతిన్నాయి. 

1811లో నెలూరు కరువు, 1028లో మరోకరువు, 
[888లో గుంటూరు కరువు, 1888లో ఆంధ్రదేశ 
మంతటా పంటలు పాడై పోవటం వంటి ఉప్మ్రదవాలకు 

రై తాంగం లోనై ౦ది “అంటారు. కరువులో దాదాపు 

ర్ లక్షల జనాభాలో 2 లక్షలకుపైగా (ప్రజలు మలమల 
మాడి (ప్రాణాలు కోలోయారొంే పరిస్టితులు ఎంత 

దారుణంగా వున్నవో వూహించవచ్చు. 

కుప్పకూలిన చేతి వృతులు 
నేన 

(బిటిన్లో పారిశ్రామిక విస సవం విజయవంత 

మయ్యాక, ఈస్టిండియా కం పెనీ ఆంధ్రదేశంలో విల 

సిల్రిన వివిధ చేతివృత్తులను, చేతిపరి. శ మలను సర్వ 

నాశనం చేసే విధానాలను చేపట్టింది. 

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బరంపురం, పెద్దా 

పురం, ధర శ్రివరం సిల్కు-కి, " శ్రీకాకుళం పటు వస్తో 

లకు, ఏలూరు తివాంలకు, రగ్గులకు, దుష్పట్లకు, 

బందరు కలంకారీ అద్దకాలకు, నెల్లూరు తువాళ్ళకు 

విపరీత మెన గిరాకీ వుండేది. 1810 _ 1820 మధ్య 

కోలంలో సాలీనా విశాఖపట్నం నుంచి రు. 7 లక్షల 

వ సా లు, బందరు నుండి రు. 80 లక్షల 

వస్తాలు, నెల్లూరునుంచి రు. 1,80,000లు వస్తాగిలు 

ఎగుమతికాగా, 1848 ప్రాంతానికి ఆ ఎగుమతులు 

పూర్తిగా పడిపోయాయి. 1848 _ 44 లో బందరు 

నుంచి కేవలం రు. 2750ల వసాలు ఎగుమతిమా(తి మే 

జరిగింది. అలాగే 1842 _ 48లో నెల్లూరు నుంచి 

రు. 8600ల వస్తాల ఎగుమతి మాత్రమే జరిగింది, 
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తెలుగుదేశంలో చేనేత పరి|శ్రమను దెద్బితీసి, 
(టిటిమ జౌళి వస్తాంలకు (పోద్బలం కలిగించేందుకు 
ఈస్టిండియా కంపెనీ, ఆంధ దేశంలోని చేనేత మగ్గా 
లపై “మోతుర్భా' పన్ను విధించింది. దేశీయ 
మార్కెట్టులో మన చేనేత వసాంలను దెబ్బతీయ 
డానికి ఒకజిల్లాలో నే అనేక చోట్ల చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు 
చేసి, సుంకం వనూలు చేశారు. దానిన ల్ల ఆం(ధదేశం 
లోని చేనేత కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయి, పొట్టచేత 
పట్టుకుని, పెద్ద సంఖ్యలో సింహళం, బర్మా, మారి 
షస్ వంటి పొంతాలకు కూలీలుగా వలస వెళ్ళారు. 

దీనితోపాటు హా _స్తకళలకు సంబంధించిన వృత్తులు 
దెబ్బతిన్నా బు. గంజాం, నెల్లూరు. మధ్య నౌకా 
రవాణా, దానితోబాటు నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమ బాగా 
దెబ్బతిన్నాయి. ఇనుము, కత్తులు, చాకులు ఉత్స త్తి 
చేసే పర్నిశమలు కూడా మూతబిడ్డాయి. 

ఈసిండియా కంపెనీపాలన “దోపిడీ విధానాల 
మూలంగా, ఆం[(ధదేశంలోని ఆర్థిక జీవనం తారు 
మా ౧ంపోతుం పే. "రెండో ,వెపున బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ 
పాలనను సుస్టిరం చేసుకోడానికి డ్రయిస్తవ మత 
(పచారకులను “దింపి, మతాంతీకరణ కార్యక్రమాన్ని 
(వారంభించారు. 

విద్యాబోధన విషయంలో ఆంగ్రజేశాన్ని ఈస్టిం 
డియా కంపెనీ అలక్ష్యం చేసింది. 181కిలో కం పేనీ 
వారు విద్య కోసం కేవలం లక్ష రూపాయలుమా(త మే 

తఆలుగునావీ సా నై లోం [ర్వ © 

కేటాయించారు, మ(దాసు రాష్ట్ర గవర్నరు పదవిని 
స్వికరించిన మనో విద్యాభివృద్ధికి మదాను రాష్ట్ర 
మంతటికి 40 కలెక్షరేట్ స్కూశ్ళను, 800 తహాశీల్ 
దార్ స్కూళ్ళను. మంజూరు చేశాడు. అయితే ఈ 
పథకం ,వెఫల్యం చెందినట్లు 1888 లో (ప్రకటించ 
బడింది. 

విద్యా సంస్థలను ఈస్రిండియా కంపెనీ స్థాపించ 
కుండా, విదేశీ త్రయ స్ప సవ మతాధికారులకు, ఆ సంస్థ 
లను స్థాపించడానికి "ప్రోద్బలమిచ్చింది. హిందువ 
అను క్రయిస్త సవులుగా మార్చడానికి, ఆ విద్యాసంస్థ 
లను సాధనంగా వినియోగించారు. అదేదశలో సలుచోట్ల 
సంభవించిన కరువు కాటకాలకు గు ,రెన (గ్రామీజ 
(పాంతాలలోని క్షామ పీడితులకు క్రయి స్త సవ మతాధి 
కారులు ఆర్థిక సహాయం చేసి, వారిని క్రయిస్త సవులుగా 
మార్చివేశారు; (పజలలో (_బిటిషు న్యతి రేకభావాలు 
దిలపడడానికి ఇదొక కారణనుయింది. 

ఈ విధంగా ఈసిండియా కంపెనీ పాలన ఫలి 

తంగా, యావత్ భారతదేశంతోబాటు, ఆం(ధదేశంలో 
దారి ద్యం పెరిగింది. పరిశ్రమలు దెబ్బతిన్నాయి. 

(ప్రజల జీవన స్థితిగతులు క్షీణించి 
పోయాయి. భారత (ప్రధమ స్వాతంత్ర్య సం_గామా 

అన్నివిధాల 

నికి, సెనిక తిరుగుబాటుకు ఆం(ధదేశంలో పూర్వా 

రంగం ఇది. 
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నం్మగామ భరి [ల్ 

ఆం|ధదేశంలో తొలి తిరంగంబాట్లం 

ఉత్తర భారతంలో మనదేశ (ప్రధమ స్వాతం(త్య 

సుగామం _ సెనిక తిరుగుబాటు (ప్రారంభం కౌవ 

డానికి పూర్వమే ఆంధ్రదేశంలో _రెళులు, ముఖ్యంగా 

ఏజన్సీ (ప్రాంతాలలోని గిరిజనులు (బైిటిషువాళ్ళ పై 

తిరుగుబాటు జరిపొరు. —- 

[88కలో కాశీపురం, 1884లో అనకాపల్లి, జమీం 
దారుల తిరుగుబాట్లు జరుపగా (బిటిమవాళ్ళు వాటిని 

అణచివేశారు; 1845లో విళశాఖపట్నంజిల్లా గూడెం 

గోలుకొండ ఏజన్సీలలో (బ్రిటిషు అధికారుల అక్ర 

మాలకు వ్యతిరేకంగా, ముఠాదారులు, కంటటాక్షర 

దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా గిరిజనులు తిరుగుబాటు చేసీ 

బ్యారి'కేడ్లు నిర్మించి, మూడు సంవత్సరాలపాటు పీరో 

చీతంగా పోరాటం సొగించారు. [బిటిషమ పాలనను 

సంభింప చేశారు. అధికసంఖ్యలో సెన్యాన్ని 
వ] 

Cn 

దింపి, (బిటిషువాళ్ళు ఆ తిరుగుబాటును అణచి వేశారు. 

నిరిషమెన రాజకీయ లక్ష్యం లేకుండా సొగిన 
ఎట దా 

ఈ తిరుదొటు సహజంగానే విఫలమెనవి. 
౧ ' (can 
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(తాగించాడు. 

తీశారు, 

ధించారు. 

వెలిసింది. 

౧ 

“విఖీషణుడుగాను' 

నిలిచిపోయారు. 

విద్రోహిగాను, 

/ 
తమిళజాతి “బహ్మరధం” వట్టిన తెలుగు యోధుడు కట్టబహ్మన 

ర రం ( 

తమిళజాతి హృదయంలో చిరస్థాయిగా వెలుగొందుతున్న “వీరపాండ్య” కట్ట 

(దహన తెలుగువాడని చరితకారులు ని రయించారు, 1865లో జనించి, 1899లో 

(బిటిమ ముష్కరులచేత ఉరితీయబిడిన వీరపాండ్య కట్రబ్రహ్మన పేరు చెబితేచాలు, 

నేటికీ తమిళ (పజల మేను పులకరిస్తుందం పే అతిశయో కి కాచు. 

నాడు తిరునల్వేలి జిల్లా (ప్రాంతంలో పరి 

చేతిపని వారలతో మహో ద్యమాన్ని నిర్మించి, 

డానికి దండెత్తి వచ్చిన (బిటిషు వలస సెనికమూకకు ఎదురొడ్డాడు. ఆరు సంనత రాల 

పాటు, 1898 వరకు. ఆంగ్ల 'సెనిక్రమూకను మువు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్ళను 

సాలిసున్న కట్టబ్రహ్మన 1802లో _రెకులు, 1 
దక్షణ(పాంతాన్ని పాదా[కొంతం చేసుకొన ( 

( 

( 
| 
( 

ఎట్టాయపురం యువరాజు ఎట్టపస్పన్ ఆం 

హిగా మారి, కట(టహ్మన వున్న రహస్య సావరాన్ని తె ల్లవాళ్ళకు తెలియజెస్పాడు. ఫలి 

తంగా కట్టిహ్మాన (బైట్ షవాళ్ళ బంధీ అయ్యాడు. నిర్బంధంలో కట్ల(బ్రహ్మనను ఆంగ్ల fg 

యులు ఎన్నోవిధాల, ఎన్నెన్నో ఆశలుచూపి, లొంగదీసుకోవాలని విశ్వ (పయక్నం చేసి, 

విఫలు లయ్యారు. చివరకు గవర్నర్ ఉ త్రర్వుమేరకు వీరపాండ్య కట్బ్ల్రహ్మనిను ఉరి 
( 

1 
( 

( 
( 
( 

ఆయనను ఉరి తీసినచోటు తమిళ (ప్రజలకు తీర్జస్టలి అయ్యింది. ఆ స్థలంలో కట్ర 

(బహ్మాన స్క్ర్రత్యర్హంస్తూపం నిర్మించాలని (ప్రజలు _పయత్నించగా, (విటి (ప్రభువులు నిష 
థి 

అయినా ఆ స్థలాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్ళే వేలాది, లక్షలాది (ప్రజలు ఒకొగా-ర గా 

రాయిని తీసుకెళ్ళి, భక్తిపూర్వకంగా అక్కడ వేస్తూ వచ్చారు. ఆ రాళ్ళతో అక్యాడొక కొండ 

| 

( 

ఆంగేయులకు కట(బహ్మన ఆచూకీ తెలిపిన ఎట్లప్పన్ తమిళ జాతి చరి(తలో 1 
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తెలుగుదేశం పె 1857 సమర[పభావం 

1857 (పథమ స్వాతం్యత్య సమర _ప్రభావం 
ఆం|ధ(పాంతంలో అక్కడక్కడా, తెలంగాణా 
(పాంతంలో అధికంగాను కౌనవచ్చింది. 

పర్లాకీమిడి జమీందారీలోని సవర తెగకు చెందిన 
గిరిజనులు దండ సేనుని నాయకత్వంలో జరిపిన 
తిరుగుబాటుకు కె పెన్ విల్సన్ నాయకత్వంలో [బిటిష 
సెన్యం అణచివేసి, దండసేనుడిని ఉరి తీసింది. 

అలాగే, గోదావరి జిలాలోని కారటూరుకు చె. దిన 
(గ్రామాధికారి సుబ్బారెడ్డి, నానాసాహెబ్ నాయ 
కత్వంలో భారత సైనికులు వజ్బంభించారన్న వార్త 
విని, తిరుగుబాటు జరిపాడు ఈ తిరుగుబాటును కూడా 
(బీట్షు సైనికులు అణచివేసి, సుబ్బారెడ్డిని ఉరితీశారు. 

ఈ రెండు. తిరుగుబాటులు మినహా ఆంగ 
పాంతంలో 1857 సమర (పభావం అంతగా లేదనే 
చెప్పాలి. అయితే ఆంటధ(_పాంతంలో విశాఖ 
పట ణం, కడప, మచిలీపట్నం వంటి 
చోట్ల ముస్టిమలు బ్రిటిమ వ్యతిరేకతను (ప్రద 
ర్శిసూ సెనిక. తిరుగుబాటుకు మద్దతు (ప్రకటించిన 
దాఖలాలు ఉన్నాయి. 

తలంగాణా (వాంతంలో 
నిజాం నవాబు (బిటిషు అనుకూలతను (పదర్శిసూ. 

ఉ తరాదిలో _ప్రారంభమెన సెనిక తిరుగుబాటు, దక్షి. ణానిక్ వి స్థరించకుండా అరికట్టడానికి శతథా (ప్రయ 
త్నించాడు. 

1857 స్వాతంత్ర్య సమరంలో భారత _సెనికులు 
ఆదిలో సాధించిన ఏజయ పరంవర వా రలు విని, పొదరాదాద్ సంస్థానంలోని ముస్లిములు ఉత్తే జీతు 
లయ్యారు. అది పవితయుద్ధమని, దాన్ని విజయ 
వంతం చేయాలని మసీదులలో టార్డనా సమయంలో 
మౌల్వీ అల్లావుద్దీన్ ఉద్యోధించాడు. 

జొరంగాబాద్ తిరుగుబాటు 
బొరంగాబాద్ లోని ఈసిండియా 'సెనిక్ష దళంలో బయలు దేరిన కలవరం. 18057 జూన్ ఇశేన ప్రమాద 

కరంగా పరిణమించకుండా, ౪0 మంది సిపాయిలను (బటిషము అధికారి కెపైన్ అబాట్ నిరాయధం చేసి అరెస్టు చేశాడు. మీర్ ఫెదా అలీ అనే డఫేదారు 

కెలుగునాట న్వాతంళ్వో 

(బిటిమ కేపెనను కాల్ఫి చంపడానికి జరిపిన (ప్రయ 
త్వం విఫలమైంది. మీర్ ఫెదా అలీని ఊరి తీశారు. 
దాంతో సిపాయిలంతా తిరుగుపాటు చేశారు. ఆ తిరుగు. 
బాటును (బిటిషు వైన్యం తేలికగానే అణచివేసింది. 

రెసిడెన్సీ పె దాడి 
ద 

కొరంగాబాద్ సైనికుల తిరుగుబాటు వార విన్నాక, 
హైదరాబాద్ నగరంలో రోహీలా సెనికుల జమేదారు 
తురాబజ్ఖాన్ నాయకత్వంలో 6 మంది (ప్రజలు 
(బిటిష్ రెసిడెన్సీ పె దాడి జరిపారు, అయితే ఆ దాడి 
విజయవంతం కాలేదు. 

ఈ తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వపాంచిన తురా 
బజ్ ఖాన్ను, మౌల్వీ అల్లావుద్దీనొను అరెస్టు చేయ 
మని నై జాం నవాబు ఆదేశించాడు, ఇద్దరినీ అరెస్తు 
చేసి, జీవితాంత కౌరాగారవాసశిక్ష విధించారు. అయితే 
తుర్ బజ్ ఖాన్ జైలునుంచి తప్పించుకొని పారిపో యాడు. ఆయనను తిరిగి అరెస్టుచేసే (ప్రయత్నంలో కౌల్చి చంపివేశారు. అనంతరం ఆయన శవాన్ని 
హైదరాబాద్ నగరంలో ఉరితీశారు_కాగా, అండమాన్ 
దీవులో యావజీవ శిక్ష అనుభవిస్తూ, మౌల్వీ అల్లా ౧ (మ 
వుద్దిన్ 1884లో చనిపోయాడు. 

15862 లో “కు[ట” 
1862 లో పొదరాబాద్లో బిటివు వ్యతిరేక 

“కుట” జరిగిందని, శ కు(టకు సూ(తధారుడు 
పీష్యా నానాసాహెబ్ బంధువు, రావుసా పావ్ పేష్వా 
అని, ఈ కుకు సం-౧ంధించిన పథకాలు, మధ్య ప్రదేశ్, గుజరాత్ (ప్రాంతాలకు వి సరించాయని ఆరో 
పించబడింది. “రావుసాహైబ్రా” "రామారావు అనే వ్యకి 1862 మార్చిలో ఉపొదరావాద్ కు వచ్చి, షావు 
కౌరు కిషన్లాల్కు చెందిన బాలాముకుందవాగ్ అనే 
దేవాలయంలో ఆశయం పొందాడు. ఈ కుట్రకు 
సందింధించిన పథకాన్ని మాదరాబాద్లో విజయ 
వంతం చేయడానికి అవసరమైన నిధులను సమకూర్చు 
డౌనికి పూరన్నుల్ వ్యాపారసంస్థ సిద్ధమైంది, ఆర్మూర్ 
తాలూకాలోని మారామ్ జమీందారు రు క్యారెడ్డి, 
రాజయ్య రెడ్డి నంటి వారితోబాటు, నైజాం సెనికుల అధి 
పతి “కంటోన్మెంట్ రాజా” అమృతలాల్ సోదరు 
డైన తుల్చారామ్ కూడా ఈ కు(టకు మద్దతుఇచ్చాడు. 



నం[గామ బరి(ళ 

ఈ కుట్ర సంగతి వెల్లడి కాగానే, క్యటదార్హను 

అరెస్టు చేయడానికి నె జాం మంతి సాలార్జంగ్ 

కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకొన్నాడు. మార్చి 4న రావు 

సాహేబు రామాఠావును అరెస్తు చేశారు. అయితే, 

ఆయన స్థానిక (ప్రజల సహకారంతో అధికారుల 

కళ్ళుగప్పి, నిర్బంధంనుంచి తప్పించుకొని పారి 

పోయాడు. 
రావుసాహిెబ్ రామారావుతోపాటు, ఆయన దివాన్ 

కృష్ణారావు, మరో తెలుగు స్త్రీ కూడా బాల ముకుంద 

బాగోనుంచి తప్పించుకు పారిపోయారు. 

నైజాం భటులు రామారావును అరెసు చేయడానికి 

కిషన్లాల్ కి చెందిన ఒక ఇంటిని ముట్టడించినపుడు 

స్థానిక సజలు (ప్రతిఘటించి, ఆ (పయత్నాన్ని 

వమ్ముచేశారు. అలాగే నరసింగ (గామంలో రామా 

రావును అరెస్టు చేయడానికి జరిపిన [పయత్నం కూడా 

సఫలం కాలేదు. 

ఈ కు[టకేసులో హెదరాబాద్ (పభుత్వం 59 

మందిని అరెస్టు చేసింది. "వారిలో 40 మందికి వివిధ. 

శిక్షలు విధించింది. రుక్యా రెడ్డికి యావజ్జీవశిక్ష విధించి, 

వల్ల వేళలా సంకెళ్ళలో బంధించిపుంచారు. పిన్నవయ 

సులో వున్న కిషన్లాల్ కుమారునికి రు. 75 వేలు 

జరిమానా వేసి వదిలివేశారు. పూరన్మల్ సంసకు 

10 వేలు జరిమానా విధించారు. రావసాహేబ్ రామా 

రావుకు ఆ(శయమిచ్చిన రామ్రతన్జీని అరెస్టు చేయ 

గానే ఆయన ఆత్మ హత్య చేసుకొ న్నాడు. రో కుట 

అణచివేయడంతో 1857 సాాతం(తర సమరం (ప్రభా 

వంతో పెల్లుబికిన (బిటిషమ వ్యతిరేకోద్యమం అంత 

మైనదని చెప్పవచ్చు. 

చరిత ప్రసిద్ధి చెందిన రంవ పితూరీ 

దేశం మొ త్తంమీద 1857 'సెనిక తిరుగుబాటు 

అణచి వేత అనంతరం, ఆం(ధలోని ఏజన్సీ (పాంతా 

లలో గిరిజనులు 1879.80 సంవత్సరంలో పెద్ద 

తిరుగుబాటు జరిపారు. అది రంప పితూరీగా చరిత్ర 

ప్రసిద్ధి చెందింది 

ఈస్పిండియా క కంపెనీ 1818ళో గోదావరి, విశాఖ 

పట్నం. జిల్లాలల్ రోని ఏజన్సీ (ప్రాంతాల రెవెన్యూ 

“సెటిల్ మెంట్ను రూపొందించింది. దీని ప్రకారం ఒక 

(పాంతానికి “మున్సబుదారు"ను (పధానాధికారిగాను, 
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మున్సబుదారుకు సహాయకులుగా అనేకమంది ముఠా 

దార్ల ను నియమించారు. ఆ పాంతంలోని శాంతి భద 

తలను కాపాడే బాధ్యత “మున్సబుదారు”ది. ఆయన 

[కింది అధికొరులుగా, ముఠాదారులు వివిధ కొండలు, 

గుటలు (పాంతాలలో నియుకు లయ్యారు. 
కం అట 

తిరుగుబాటు (వారంభం 

గోదావరి నది, పక్కనే, గోదావరి జలాలోని రంప 

చోడవరం అనే ప్రాంతంలో రంప అరణ్య ప్రాంతం 

వుంది. ఆ (ప్రాంతంలోని గిరిజనులు సాయుధులె 

1879 మార్చిలో తిరుగుబాటు (ప్రారంభించారు. నాలుగు 
నెలల్లో ఈ తిరుగుబాటు దావానలంలా పలు (పాంతా 

లకు_ “6వేల చదరపు మైళ్ళ వి _సర్తం 20 లక్షల జనాభా 

కలిగిన [పాంతాలకు "వి స్తరించింది. 

కల్లు, సారా శాగుడు గిరిజనులకు అలవాటు. 

ఆబ్యారీ నిబంధనలు విధించి, దానిద్వారా ఆదాయం 

పెంచుకోడానికి (బిటిము (ప్రభుత్యం “చిగురు పన్ను" 

విధించింది. ఈ చిగురు పన్ను వసూలుకు సారా 

పాటలు పెట్టారు, ఆ వేలంపాటలో నెగ్గిన సారొ 

కాం ట్రాక్షర్లు “ఎగురు పన్ను” వసూలు “శేసేవారు, 

ఈః చిగుప పన్నులో మూడింట రెండు వంతులు 

“మొదట పన్నుకు అదనంగా ముననబుదారు విధిం 

చాడు. ఈ రెండు పన్నుల విధింపుకో అసంతృ పు 

లె న గిరిజనులు రంప తిరుగుబాటును (ప్రారంభించారు. 
దీనికితోడు సారా కాంటాక్ట్ ర్లు, మునసబుదారు లిచ్చే 

లంచాలు తినమరిగన పోలీసులు గిరిజనులను దారు 

ణంగా వేధించడంతో అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లయింది. 

ఈ తిరుగుబాటును అణచడానికి (_బిటిషు ప్రభు 

త్యం మొ త్తం 8 పదాతి రెజిమెంట్ల ను వినియోగించ 

వలసి వచ్చింది. 

ఈ తిరుగు బాట్లకు దారబందాల చం(ద్రయ్య, సర్దార్ 

చంగం, పలికాంత సాంబయ్య, కారు తమ్మన్నదోర, 

టబోదులూరు అంబుల్ రెడ్డి, వీరయ్యదొర నాయకత్వం 

వహించారు. 

నై జాం సంస్థానంలోని భద్రాచలం ఏజన్సీ (ప్రాంత 

మైన స'సూగూరుకౌలూకా రేకవల్లెకు కూడా రంప పపితూరీ 

విస రించింది. 

గిరిజన 

స్వాధీనం 

గెరిల్లాలు. పోలీసు స్టేషన్ల పె దాడిచేసి, 

చేసుకొన్న ఆయుధాలకత్రోనే ఈ తిరుగు 



ల్ 

బాటును 1880 జూలై వరకు సాగించగలిగారు. 

ఈ తిరుగుబాటును అణచడానికి రెండు స్ట్ షిస్పు 
లలో (బిటిషు సైనికులు రాగా, ఆ రెండు సేమ్ షిస్పు 
లను గోదావరినవలో గెరిలాలు ముంచి వేశారు. 

మునసట్ దారు మాధవతి రామభూపతిదేవ్ పోలీసు 
లకు లంచం పెట్టి, గిరిజనులను మాత్రమే కాక ముఠా 
దారులను సైతం దారుణంగా దోపిడీ చేయడంతో, 
ముఠాదారులు కూడా ఈ తిరుగుబాటులో చేరారు. రంప 
అడవి చుటూ (బిటిఘ సై న్యాలను _మోహరింపచేసి, 
గోదావరి," శబరి నదీ తీరాలపె సెనిక శిబిరాలను 
ఏర్పాటుచేసి, సాయుధబలంతో అవడానికి కట్టుదిట్ల 
మెన చర్యలు తీసుకొన్నారు. తిరుగుదాటు దారుల 
మధ్య అపో హాలు సృషించి, కలతలు ెందారు, 

తౌెలుగునొటు న్యాంతోం (తో 

రెండవవై పున సల్లివాన్ అనే (బెటిమ ఉన్నతాధికారి 
గోదావరిజిల్లాకు వచ్చి, తిరుగుబాటుకు. దారితీసిన 
మూలకారణాలేమిటో దర్యా ప్ప జరిపాడు. మున్నబు 
దారును తొలగించాడు. దాంతో ముఠాదారులు తిరుగు 
బాటును బలసర్చడం విరమించి, [బిటిషుపక్షాన చేరి 
పోయారు. తత్పర్యవసానంగా రంసపితూరీ బ౪హీన 
పడిపోయింది. 

తిరుగుబాటు నాయకుడై న అంబుల్ రెడ్డిని 1879 
చివరభాగంలో బిటిమవారు హత్య చేయించారు. 
1880 ఫీ(బవరిలో దారబందోల చం_ద్రయ్యను హత్య 
చేయిందారు. 1880 జులైలో మరొక నాయకుడు 

' తమ్మనదొర కూడా చనిపోవడంతో రంపపితూరి 

అంత మెపోయింది. 
ద 



(ప్రాచిన నాగరికత విచ్చిత్తి త్రి. కొత శక్తుల  వుట్టంక 

1857 (పథమ స్వాతం(త్య పోరాటాన్ని అణచి 

వేసిన అనంతరం, (బ్రిటిషు (ప్రభుత కం భారత దేశంలో 

ఈస్టిండియా కంపెనీ పాలనను రద్దుచేసి, తన (ప్రత్యక్ష 

పాలనను 1858 లో (౩ పవేశ పెట్టింది. 

_ భారతదేశంలో ప్రాలనాధికరాన్ని స్వాదీనం చేను 

కొంటూ, 1858 నవంబరు 1 వ తేదీన ,బిటిషు రాణి 

విక్షోరియా జారీచేసిన అధికార (పకటనలో నాలుగు 

వాగ్దానాలు ఫొందుపర్చారు. 

"1. భారతీయులను కూడా (బిటిషు పొరులతోపాటు 

సమానదృష్టిత చూస్తాం. 2. భారతీయులకు పూర్తి 

ప్వేచ్చను కలిగిస్తాం. 8. (పభుత్వోద్యోగాలలో 

క్త తలు, సామర్హ్యం- నిజాయితీ (ప్రాతిపదిక పె 

టేటిమ పౌరులతోపాటు సమానదృష్టితో . భారతీయ 

లను కూడా నియమిస్తాం. 4. జాతీయ పరిశ్రమల అధి 

వృద్దికి తోడ్పడతాం.. న 
ఈ వాగ్డానాలలో ఏ ఒక్కదాన్ని బ్రిటిషు (పభుత్వం 

ని లబెట్లుకోలేదు. పెగా. ఆ వాగ్దానాలకు భిన్నంగా 

వ్యవహరించింది, 1857 సెనిక తేరుగుబా టు అనంత 

రం .భారత దేశానికి వచ్చిన టిమ అధికారులంతా 

భారతీయులను ఆటవికులుగా . అంటరానివౌరిగా . పరిగ 

'ణించసాగారు. స్ 

భారత దేశంలోని యూరోపియన్లు నేరాలకు పాల్పడి 

నప్పుడు, వారిని విచారించే అధికారం భారతీయ న్యాయ 

మూర్తులకు కలుగచేయాలని వైస్రాయి లార్డ్ రిప్పన్ 

చేసిన సూచన మేరకు 1688 లో టిటిపు పార్ధ 

మెంట్లో (పతిపాదించదిడిన ఇల్చ్బర్ బిల్లుకు వ్యతి 

రేకంగా ఇంగ్లండులో చెలరేగిన వ్యతిరేకతను సాకుగా 

చూపి ఆ బీల్లును ఉపసంహంరించారు. ఆంగ్లేయ 

పొఠులతో. భారతీయులను సమానదృష్టితో చూస్తా 

మన్న వాగ్గానానికి ఆ రకంగా తిలోదకా బలిచ్చారు. _ 

వభుతోోద్యో గాలలో యూరోపియస్స తోపాటు 

భారతీయులకు సమాన అవకౌశాలు కల్సించగలమని 

చేసిన రెండవ. వాగ్దానాన్ని కూడా అతి(క్రమించారు. 

ఐ. సి: ఎస్. పరీక్షా కేంద్రాన్ని లండన్లో మాశత్రమే 

ఏర్పాటు చేశారు. ఆ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల 

వయోపరిమితిని 19 సంవత్సరాలుగా నిర్ణ యించి, 

ఆ పరీక్షలకు హాజరుకాగోరే భారతీయులకు సౌధ్యమై 
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నన్ని అవరోధాలు కల్పించారు. ఐ. సిం ఎస్, పరీక్ష 

లకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల వయోసరిమితిని పెంచాలని 

దేశంలోని అనేక స సంస్థల "తోపాటు కాకినాడలో ఏర్పడిన 

సాహిత్య సమితి కూడా భారతీయ. వ్యవహారాల విటిమ 

మంత్రికి వినతిపత్రం సమర్పించింది. అయినా [పయో 

జనం లీకపోయింది. 1861 లో భారతీయ వ్యవహా 

“రాల- (విటీమమంకత్రి ఢిల్లీ లోని .తన వై సాయికి 

పంపిన అధికార పత్రంలో. సెనిక, వైద్య ఉద్యో 

'గాలకు భారత దేశస్తులు. పనికిరారని” క్ పేర్కొన్నాడు. 

ఫ్రోతే, మత. "విషయాలలో విటిషు (పభుత గం 

జోక్యం కల్సింఛుకోదని, ' భారతీయులకు పూర్తి మత 

స్వేచ్చ... ఒసగగలమని . చేసిన మూడవ వాగ్గానానికీ 

విరుద్దంగా, . భారత దేశంలోని కై) స్త్వవమత (ప్రచారకు 

లకు “అన్నివిధాల పోత్సాహమిచ్చారు. కైంిస్త సవమత 

ప్రచారకులు (ప్రారంభించిన - విద్యాసంస్థలకు (గంట్లు 

యిచ్చి, ఆ విద్యా సంస్థలలో బై వీల్ బోధనల (వచా 

రానికి పూర్తి అవకాశ. మిచ్చారు. 

1805 లో లండన్ కె క్ర స్త సవమిషన్ విశాఖపట్నంలో 

తన కార్యకలాపాలను (పారంభించింది.. ఆ మిషన్ 

తన కార్యకలాపాలను 1922 లో కడపకు ఏ _స్పరింప 

చేసింది. బందరులో ' రెవరెండ్ నోబెల్ ఆధ్వర్యంలో 

చర్చి" మిషనరీ స్టా సెటీకార్యకలాపాలు (ప్రారంభించారు. 

అనేకమంది బ్రాహ్మణులను, ఇతర అ(గకులాల వారిని 

_స్రవమతంలో చేర్చించటంలో నోబెల్ కృత 

కపకయ్యాడు. "అదే సమయంలో గుంటూరు 

జిల్లాలో అమెరికన్ మిషన్ తన కార్యకలాపాలను 

త్రీవ్రతరం చేసింది. 1876 లో సంభవించిన ఘోరమైన 

కొటకాన్ని పురష్కరించుకొని, అమెరికన్ మిషన్ 

రోజుకి 110 మంది చొప్పున శై స్తవ నుతంలోకి 
మార్నగల్సి ంది. - 

దేశీయ పరిశ్రమల అభివృద్దిని పోత్సహించగల 

మని చేసిన నాల్ల వ వాగ్దానం కూడా పాటించబడలేదు. 

పిటిషన్ల శకం. గ. 

ఆంగ్లేయుల పాలనతో "అసంతృప్తి చె
ందిన భార 

తీయులు, ముఖ్యంగా విద్యావంతులు | కీలక త్రా, మాను 

వంటి. (పదానమైన_ పట్టణాలలో. దేశీయ సంస్థలను 

ఫో 



10 

స్థాపించారు. అలాంటి సంస్థలలో మద్రాసు నేటివ్ 
అసోసియేషన్ ఒకటి. అది 1852 ఫిబ్రవరి 26 న 
ఏర్పడింది. కలకత్తాలో ఏర్పడిన (బిటిసు ఇండియన్ 
అసోసియేషన్కు అనుబంధంగా కొంతకాలం పనిచేశాక, 
మ్యదాసు నేటివ్ అసోసియేషన్, కలకత్తా సంస్థతో 
విభేదాలు ఏర్పడటంతో. స్వతం|త సంస్థగా పనిచేయ 
సాగింది. 

మ(ద్రానులోని ఆం ధ_పముఖులు మ(దాసు నేటివ్ 
అసోసియేషన్లో సభ్యులుగా చేరారు. ఆ సంస్థ 
1859 లో బిిటెమ (ప్రభుత్వానికి మొదటి వినతి 
ప(తాన్ని సమర్చించింది. కస్త వమక సంస్థలకు 
(పభుత్వం యిస్తున్న (గ్రాంట్లు దుర్వినియోగ 'పర్చు 
బడుతున్నవని, కనుక (ప్రభుత్వమే స్కూూళ్ళను 
(పారంభించి (గ్రాంట్లు పద్దతి రద్దు చేయాలని ఆ ఏనతి 
పత్రంలో కోరారు. “వభుతో ్ వద్యోగులు శె ౩ 9 సవమత 
కార్యకలాపాలలో పాల్గొనకుండా నిషేధింహాల్నే కూడా 
అందులో కోరారు. 

అదేస సంస్థ 1861 లో మరొక వినతి ప్యతం సమ 
ర్చిస్తూ, అందులో ఈ (కింది (ప్రధానమైన కోర్కెలను 
పొందు పర్చింది. 

1. రెత్వారీ పద్దతి అమలు జరుపుతున్న పాంతా 
లలో అధిక శిసులు, “పన్నులతో రై తులు. నానా. అవస్థల 
పాలవుతున్నారిని, అధిక్ర శిస్తులు, “పన్నులు ఇెల్లించలేని 
రై శుల ఇళ్ల కప్పులను, నాగళ్ళను, ఎద్దులను, 
ధాన్యాన్ని, విత్తనాలను వేలం, వేయడం, రై తులను 
అరెస్టు చేయడం, పన్ను బకొయీలు, పడిన = రెత రైతులు 
బావులు, చెరువులలో నీళ్ళు తోడుకోడానికి వీలు లేకుండా 
ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నారని ఆ వినత్తిప త్రంల్లో 
పేర్కొనబడింది. 

2. జమీందారీ (ప్రాంతాలలో రై తులను జమిం 
దారులు. ఏపరీతంగా దోపిడీ చేస్తూన్నారని అందులో 
వివరింపబడింది. 

తీ 6 రై త్వారీ, జమీందారీప సద్ధతులను రద్దుచేసి (గ్రామం 
మొ త్రానికి ఇంత శిస్తు అని. నీర్త యించి వసూలు చేయా 
లని. "అందులో సూచింపబడింది 

4. దేశీయ పరిిశమలపై విధించిన “మోతుర్బా' 
ఇతర పన్నులు, పుల్ల రివంటి వాటిని రద్దుచేయాలని 
అందులో కోరబడింది. 

తౌలుగునౌదీ స్నారితోల త్య ది 

5. పబ్లిక్ వర్క్ డిపార్లమెంట్లో మితిమీరిన 
అవినీతివల్ల నీటి పారుదల. సౌకర్యాలు పూ దిగా దెబ్బ 
తిని, వ్యవసాయం క్షీణించుతున్నదనీ, 6. రోడ్తనిర్మా 
ఇం జరపక, పేద రె తులతో' బలవంతంగా రోడ్డువేయి 
సున్నారని అందులో ఉదహరింపబడింది. 7. రెవెనూ 
శాఖనుంచి పోలీసు శాఖను వేరు చేయాలని 8. ఐ.సి, 
ఎస్.ను రద్దుచేసి, ఉన్నతాధికొర పదవులకు భారతీయు 
లను నియమీంచాలని అందులో కోరబడింది. 

అవ్వల పాలైన నై జాం 
నె జాం సంస్థానంలో మంచి రాబడి: వచ్చే. వీరారు, 

బసాానాచఛార్, రాయచూర్ జిల్లాలను ఈస్టిండియా 
కంపెనీకి. దారాద త్తం చేయడంతో, నై జాం నవాబు 
రాబడి తగి రు. 2 కోట్ల 70 లక్షల మేరకు అప్పుల 
పాలయ్యాడు. అరబ్ లకు, రోహిల్లాలకు తన ఆభర 
కాలను, సొంత ఎ సెట్లను నె జాం 

పెట్టవలసి వచ్చింది. 

“1858లో నై జాం. దివానుగా నియు కుడైన సాలార్ 

జంగ్, న జొం ౦ ఆర్జిక స్థితిని బాగుపరచడానికి అనేక 
చర్యలు 'అమలుజరీపాట్సీ; _బీటిషు వాళ్ళకు నై జాంను 
రాజకీయంగా. గులాంగా మార్చి, [బిటిషు సెనిక రక్షణ 
పొందుతూ, నె జాం సైనిక వ్యయాన్ని సాలార్జంగ్ 
బాగా తగ్గించాడు. నె 'జాంను 18 జిల్లాలుగా విభజిం 
చాడు. (ప్రభుత్వ సిబ్బందికి భూములిచ్చే పద్దతి స్థానే, 

వేత్తన. పద్దతి (ప్రవేశ పెట్టాడు. 

సాలార్జంగ్ విద్యారంగంలో కూడ అనేకస సంస్క 
రణలు (ప్రవేశ పెట్టి” పరిపాలనకు అవసరమైన సిబ్బం 
దిని తర్ఫీదు చేశాడు. 1855లో దారుల్ ఉల్ మ్. 
హైస్కూలు స్థాపించి ఉర్లూతో' పాటు ఇంగ్లీ షును 
కూడా బోధించడానికి ఏర్పాటు చేశాడు. 1870." 1872 
లలో ఇంగ్లీ మను బోధించే సిటీ హైస్క్కూలును, 
చాదర్మాట్ హెస్క్కూలును స్థాపించాడు. 1870లో 
ఇంజనీరింగ్ స్కూలును స్థాపించాడు. సాలార్జంగ్ 
మృతి అనంతరం 1887లో నిజాం కొలేబీని స్టాపిం 
చారు; ఆలీఘర్లో విద్యాసంస్థల స్థాపనకు సర్ 
సయ్యద్ అహ్మద్కు సాలార్జంగ్ ఆర్థిక సహాయం 
అండచేశాడు. 

1868లో మ(దాసు.బొంబాయి రైలుమార్గం వేయ 
బడింది. ఈ రైలుమార్గం హైదరాబాదు సంస్థానంలోని 

నవొబు తనఖా 



నం/గామ భరీ [తో 

గుల్చర్గా-వాడి పట్టణాలను కలుసుకుంటూ ఫోవడంతో, 

“హె దదాబాదు నుంచి వొడి వరకు రై_లుమార్గాన్ని 

1878 లో పూ ర్తి చేశారు. 

“హైదరాబాదు సంస్థానం అభివృద్దికి సాలార్జంగ్ 

ఎనలేని కృషి చేశాడు. 

(క్రీస్తుకు పూరకం 8500 సంవత రాల (క్రితం 

రూపొందించిన భారతీయ నాగరికత, సంస్కృతి, అనేక 

విదేశ దాడులకు తట్టుకుని నిలువగలిగింది. (గికులద౦డ 
యా(త, తురుష్కుల పరిపాలన, మొగలాయిల పరిపా 
లన వల్లకూడా భారతీయ నాగరికత, సంస్కృతి చెక్కు 
చెదరలేదు. భారతీయ నాగరికత, సంస్కృతికి స్వయం 
సమృద్దమైన (గ్రామం ప్రాతిపదిక, కావడమే దీనికి 

కొరణం. 

మన దేశంలో వర వ్యవస్థ కులవృతుల (ప్రాతిపదిక పై 
ఎ (గ్రామానికి ™ (గౌమం స్వయం సమృద్ధిగా మనుగడ 

సాగిస్తూ వచ్చింది. (గ్రామస్థాయిలోని వ్యవసాయం, 
సరి శ్రమలు బయట (ప్రపంచంతో నిమి త్తం లేకుండా 
తమ కౌళ్ళపె పె తాము నిలబడుతూ వచ్చాయి. వాటికీ 

బయటినుంచి పోటీ అనే (ప్రమాదం ఏర్పడలేదు. కను 
క్రనే భారతీయ నాగరికత అన్ని వేల సంవత్సరాలు 

మనగలిగింది.. 

పారిశ్రామిక విష్ణవంతో పుట్టిన పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక 
వ్యవస్తను టైటిమ వాళ్ళ భారత దేశంలోకూడా (ప్రవేశ 

పెట్టడంతో, స్వయంసమృద్ధ మెన (గ్రామీణ ఆర్థిక 
వ్యవస్త వీటలు వారసొగింది. 

స్వయం సమృద్దమైన (గామాలతో పాటు, రాజకీయ 
ప్రాధాన్యం కలిగిన పట్టణాలు = రాజులు, రాజ బంధు 

_ వులు నివశించే పట్టణాలు_ వ రక వాణిజ్యాల కేందా 
లుగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఈ పట్టణాలలో సమాజం 

11 

లోని శ్రీమంతులకు అనవసరమైన విలాస వస్తువులు 
ఉత్పత్తి తిచేసే పర్మిశమలు అభివృద్ది చెందాయి. బందరు. 
నాగపట్నం, ఎలూరువంటి పట్టణ (సాంతాలలో జౌళి 
పరిశమ అంతర్జాతీయక్యాతిని ఆర్జించింది. లోహ పరి 
(శమలు, రాతి వస్తువులు, హస్తకళలు. కాగితం పరి 
రవం, తోళ్ళ "పరిశ్రమలు "అభివృద్ది చెందాయి. 

రోపొలోని పోరిశామిక విప్ప వం (ప్రభావంతో మన 
వరిశ్రమలన్నీ కూకటి వేళ్ళతో. కుప్ప కూలిపోయాయి. 

(బ్రిటిమ పారిశొమిక వస్తువులు, వాడకం వస్తు 
వులు కమేణా (గ్రామీణ (పాంతాలలోకి చొచ్చుకు రొద 
డంతో, (గామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా తారుమారు 
కౌసొగింది, 

బ్రిటీషు (ప్రభుత్యం మనదేశమంతటా ఒకే రకమైన 
పరిపాలనా వ్యవస్తను, కేంద్రీకృత వ్యవస్థను (ప్రవేశ 
పెట్టి, ఇంగ్లీమ బోధసా భాషగా విద్యా వ్యవస్థను 
ఏర్పాటు చేయడంతో అంతవరకు మనదేళ ప్రజలలో 
లేని జాతీయభావం రూపొందింది. రెండో వైపున మన 
దేశంలో టీటిము (పభుత్వం (ప్రవేశ పెట్టిన పెట్టుబడి 

దారీ వ్యవస్థతో, కౌల[క్రమంలో భారత జాతీయ ఆర్థిక 
వ్యవ _ప్రాదుర్భావం పొందింది. తత్పర్యవసానంగా 

కొత్త ఆర్థిక వర్గం. జాతీయ. బూర్జువావర్షం పుట్టి వృద్ది 

చెందసాగింది. ఈ వర్గం బ్రిటిషు మార్కె_ట్లతో పోటీ 
పడాలని ఉవ్విళ్ళార సాగింది. భారత జాతీయ వాదం 

అభివృద్ధికి ఈ వర్గం పుట్టుక మరింత 

మిచ్చింది. 

(పోతా సహ 

ఆంగ గ విద్య నభ్యసించిన విద్యావంతులలో బయలు 

దేరిన జాతీయ భావమే జాతీయోద్యమానికి పునాది 
అయ్యింది. 



వునర్వికాసయంగం 

1858 _ 1885 మధ్య కాలంలో, దేశ మంతటితో 
పాటు ఆంధదేశంలో కూడా ప్పనర్వికాసం బాగా పాదు 
కొన్నది. . 

వై9_స్రవమత (సచారం కోసం బళ్ళారి నుంచి 
(వారంభించిన “సత్యమాత” మొదటి తెలుగు పత్రికగా 
వెలువడింది. దానికి పోటీగా 30 సవ మత (పచా రాన్ని ఎదుర్కొనడానికి 186 ళో మృదాసు వేద 
సమాజం వారు “తత్వవోధిని అనే తెలుగు సత్రికను 
పారంభించారు. es 

ఆం_ధలో పునర్వికాసయుగ పురుషలెన కందు. కూరి వీరేశలింగం వంతులు ఆధునిక తెలుగు (సష్షగా, 
తెలుగు వర్ధిల్ర డానికి మూల పురుషుడుగా, 
సంస్క రణోద్యమ వె కాళికులుగా భాసించాడు. 

వీరేశలింగం పంతులుగారు 1874 లో రొజమం్మిడ్రి - నుంచి “వి వేకవర్ధని* వార పత్రికను (ప్రారంభించి, దాని. 
ద్వారా సొంఘిక, సాహిత్య. రంగాలలో సంస్కరణ. లను (పతిపాదించి, ప్రచారం. చేశాడు. అనంతరం 
శ్రీల కోసం _స త్యేకంగా “సతీహిత బోధిని” “హాస్య వర్జని', సత్య సమవర్ధని పత్రికలను (ప్రారంభించి బాల్య వవాహాలు, కులవ్యవస్థ, సానివృ తి మున ఎగు వాటికి 
వ్యతిరేకంగా (పచారం చేశాడు. వితంతు వీహాహోలను 

శో (పోత్సహించాడు. . 

వీరేశలింగం వంతులు (పారంభించిన 

కొక్కొండ వెంకటరత్నం పం తులుగారు “ఆం(ధభాషా 
సంజీవిని పతిక ప్రారంభించారు. మ | 

భారత జాతీయ కొంగను పుట్టిన సంవత్సరంలోనే 
హక! 1885 లో ఎ.పి. పార్థసారధి నాయుడు సంపాద 

కత్వాన మొట్ట మొదటి తెలుగు రాజకీయ వార పత్రిక 
“ఆంధ (ప్రకాశిక వెలువడింది. సంక ల్నసిద్దు డెన 
జాతీయవాదిగా ఆయన ఆ పత్రికను 25 సంవత ఎరాల 
పాటు నడిపాడు. 

ఇంచుమించు అదే సమయంలో మ।దానులో 
“మ(ద్రానునేటివ్ అసోసియేషన్? 1858 లో ఏర్పడింది. 
(కి నెంట్ ఆంగ్ల వార పష్మత్రిక (పారంభించిన గాజు లక్ష్మీ 
నరసు శెట్టి (1806 ~ 1890) చెన్నపట్టణ స్వదేశీ 

చు 

సాంఘీక: 

'ప(తికలకు + 
పోటీగా, మద్రాసు నుంచి మహో మహో పాధ్యాయ 

సంఘం బ్రొపించాడు. 1884 లో మద్రాసు మహో 
జనసభ, కౌకినాడ లిటరరీ ఆసోసియేషన్ ఏర్పడ్డాయి. 

(ప్రజలలో జాతీయ చైతన్యం కల్లించడానికి ఏర్చు 
డిన మద్రాసు మహో జనసభ తోలి అధ్యక్ష కార్య 
దర్శులు పి. రంగ య్య నాయుడు, పి. ఆనందా 
చార్యులు. 
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రౌషంలో తొలి జిలా సంఘం 
ey యం 

1885 లో భారత జాతీయ కౌం(గెస్ ఏర్పడి 
నప్పుడు మ।దాసు రాష్ట్రంలోని 29 జిల్లాలలోను 
మొట మొదటి జిల్లా సంఘం ఏర్పడినది కృష్టా ర 

“1885 లో బొంబాయిలో జరిగిన మొట్ట మొదటి 
కౌం(గెస్ మహాసభకు మ్మదాసు ఆంధ్ర (పముఖులు 
పే. రంగయ్య నాయుడు, ఆనందాచార్యులు, ఎస్. ఎన్. 
నరసింహలు నాయుడు, గుత్తి 'కేశవపిశ్శె, అనంత 
పురం నుంచి ఎస్. వి. జి. పంతులు, బందరు నుంచి 
ఎన్. వెంకట సుబ్బరాయుడు (ప్రతినిధులుగా హాజరె చర్చలలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. న 

తెలుగు షృతికల ధోరణి 
దేశంలో వందేమాతరం ఉద్యమం (ప్రభంజనమై 

వీయడానికి పూర్వం, తెలుగు పత్రికలు (ప్రధానంగా 
సామాజిక, ఆరిక, సాంస్కృతిక అంళశాలపె చర్చలు. 
సాగించాయి. i గా 

1874 లో *ప్ప్వరుషార (పధాయిని పత్రిక కలకత్తా, స 
మద్రాసు, బొంబాయిలలోని ౩ 9 సవ బిషప్పులు 
హిందువులను ౩ రస వులుగా మార్చుతున్నందుకు ఆఆ త్ ఆని 

విమర్శించింది. 

అదే దశలో “లోకరంజని' అనే మరొక తెలుగు 
ప(తికఇంగ ౦డులో జరిగే ఐ.సి.ఎస్. పరీక్షలలో ఉత్రీ ళం 

అటో రులె తే తస్న, హిందువులను ఉన్నతాధికార పదవులకు ర ర్త 

సియమించరాదని “(బాక్ ఆరో” చేసిన వాదనను న్ని? 
తంగా విమర్శించింది. (ప్రతి పట్రణంలోను, (పతి 



నం/గాము భోరీ [త్రో 

(గామంలోను నిరుద్యోగులై న నిరుపేద. యువకులు 

వీధులు పట్టుకు తిరగడం కన్పిస్తున్నది. నిస్సహాయు 
లైన బాలురకు విద్య గరిపే ఏరా ర్పాటుచేయాలి .. 
వారి బాగోగులు చూడటం (_పభుత్య బాధ్యతలలో 
ఒకటి” అని ఆ పత్రిక రాసింది. 

20 వ శతాబ్దం (పారంభంలో తెలుగు పత్రికలు 

రాజకీయాంశాల సె పె విమర్శలు ప్రారంభించాయి. ఉదా 

హరరణకు 1901 లో “గొతమి' పాతిక “మాసు 

లోని ఇనస్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీను చీఫ్ ఆఫీ. 

సులో తాత్కాలిక మైన గుమాస్తా ఉద్యోగానికి ముస్తిం 

అభ్యర్థి కావలెను” అని ప్రభుత్వం జారీచేసిన అడ్వ 

ర్రయిజ్ మెంటును ఈ (కింది విధంగా విమర్శించింది. 

“జాతి, మత విభేదాలను అణచివేయడం (ప్రభుత్వం 

విద్యుక్త క ధర్మం. అలాంటపుడు ఒక (ప్రభుత్వ ఉన్న 

తాధికారి అటి (ప్రకటనచేస్తే, జాతి, మత దురభి 
మానాలు పెరగడమేకాక, దేశంలో ధర్మపాలన 'వుందా?' 

అన్న సందేహం (ప్రజలకు కలుగుతుంది"అని గౌతమి 

ప(తిక 190! ఆగస్టు 27 వ తేదీ సంచిక సంపాద. 

కీయంలో విమర్శించింది. 

. 'బిటిషు చ్మకవర్తి 7వ ఎడ్వర్డు పట్టాభి శేకం సంద. 

రంలో భారత డేశ ఖజానా నుంచి "పెద్ద మొత్తాన్ని 

(బిటిషు (ప్రభుత్వం దుబొరా చేయడాన్ని. విమర్శిస్తూ, ' 

1902 లో మరొక తెలుగు ప్యతిక “శశికళ విమర్శిం 
చింది. ఇతర।ట్రిటిషు వలసలతో పాటు భారత దేశాన్ని 

సమానార్హ తతో చూడటంలేదని ఆక్షేపించింది. 

శర క్త కొండా వెంకటప్పయ్య బందరు నుంచి. 

(ప్రారంభించన “కృష్ణా పత్రిక? 1902లో తక్షిణా(ఫికౌ 

లోని భారతీయుల “దుస్తితిని ప్రస్తావించి “న్యాయ 

శాస్త్రం దృష్టిలో అందరూ సమానులు కారా? ఇప్పుడు 

దక్షిణా(ఫికాలో సర్వాధికారం (బైటిష (ప్రభుత్వానిదే 

కనుక అక్కడి భారతియుల అవస్థలను టిషు (ప్రభు 

తం తొలగించగలదని యావద్భారత జాతీ ఆకాం 

క్షతో ఎదురుచూస్తున్నది.” 

దీనిని బట్టి, 20వ శతాబ్దం (వారంభం నాటికే ఆం(ధ 

దేశంలో జాతీయవాదం బలంగా వేరూనుతున్నదని 

(గహించవచ్చు. 

is 
1857 సైనిక తిరుగుబాటు నిష్పలమైన అనంతరం. 

భారత దేశమంతటికి సంబంధించిన “రాజకీయ పార్టీ 

ఏర్పడడానికి దాదాపు 26 సంవత్సరాలు పట్టింది. 

1883లో భారతీయ ఐ. సి. ఎస్. ఉద్యోగులు భారత 

దేశంలో నేరం చేసిన యూరోపియన్ల ను విచారించి, 

శిక్షించడానికి అనుమతించే బిల్లును ద్ద వై సాయి రిస్సన్. 

సలహామేరకు (టిటిసు పార్ల క మెంటులో ఒక బిల్లు 

(పవేశ పెట్టడం _ దానికి వ్యతిరేకంగా భారత దేశం. 

లోని యూరోపియ న రక్షణ సమితి, అనే పేరుతోఒక 

సంస్థను స్థైపించి గ్ లక్ష నిధి వసూలు చేసి, ఆందో 

ళన సాగంచడంతో జాతీయ రాజకీయ పక్షం స్థాపన 

అవసరాన్ని భారత నాయకులు గు రించారు. 

న్న నే టీం లాం టిం జీ వీల వల లం Se టం eee Yo టి, ఈ ఎంచి వుట వం వాటి ణం - 

బం అ్తేల లం లం యం టం బం ల ల్ శక క్యా! శ జ్య! స శ 9 అయ యుల బల మ లి 9 సం టో పం ఇ శాం కం ౪ Ch uh పో 

1894 లొ తెలుగు. రె తంల 

హోకాటం 

శం చం లం త tHe Wt tt ttn 

శ ఎలు వవ తం లి శ శి! శ ఉస ఉసి లై 1894 లో ఏలూరులో జరిపిన కృష్ణాజిల్లా 

రై తుల మహాసభలో నీటి తీరువా హెచ్చింపుకు 

వ్యతిరేకంగా తీర్మానించి, సీటి తీరువాను 

తగ్గించేవరకు భూములను సాగుచే యకుండా 

వీడు పెట్టాలని నిర్ణ యించబడింది. 

4 
యీ + 

వె ఎం వస af fo aN 

త్ శం లం ఉం అ శం శర ఈ 

తా ఎ OR EE RIT ATS త శో స్ బీన్ ట్ల ట్ట చ లి ట్రం టు ట్ట ట్స చై 4 టిం చంప టై టం ట్వ లపై ep 

+ 

Ve as oa 

3 tt Ht కశ శి + 

+ 

స లం వేం లోల భల టం టం లేం మం ఛం టం చ మయి యై టూ ట్ల ల్ల 

Fae జనా వ్య చితి శశి wy శ శం సశ చానా శ్యాం శ లి శర కన చార బర్ శశ శక శల భోం 

1885 చరమాంకంలో హ్యూమ్ చొరవతో భార. 

తీయ జాతీయ కాం(గెస్ స్థాపించబడింది. సి.ఎస్.. 

ఆఫీసరుగా హ్యూమ్ ఇండియా వచ్చాడు. జిల్లా కలెక్ష 

రుగా, "కేంద (పభుత్వ కార్యదర్శిగా చేళంలోసి 

తి రం తం శం లల 2 చళితుచాతా న్ ౪ 

పరిస్థితులను ఆయన పూ ర్టీగా ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. 

భారోతీయుల కోర్కెలు "సమంజసమని గుర్తించాడు. 

(బిటిము _ప్రభుతశ్ష వై (సాయితో ఏకీభవించలేక తన. 

పదవికి రాజీనామా చేసి, సిమ్లాలో స్థిరపడి పోయాడు. 

అప్పటికే ఇటలీ విప్ప వకారుడై. నమాజినీ రచనల 

వల్ల పథావితుడె నురేం (దనాథ్ బెనర్టి ఏర్పాటు, 

చేపేన జాతీయ మహాసభకు పోటీగా హూ హ్యూమ్ భారత 

జాతీయ కాం(గెసును సాపించాడు. సురేంద్రనాధ్ 

బెనర్జీలోని “విష్టవ' ధోరణీ[పమాద కరమని హ్యూమ్, 

తలచాడు. భారతదేశం కలకాలం (బిటిష్ దేశంలో, 

అంతర్భాగంగా వుండాలని, భారత దేశంలో ఆంగ్లం 

అభ్యసించిన వారు మాత్రమే నిజమైన చేశనాయకు ' 



14 

లని, సంస్థానాధీశులు, జమీందారులు, (పజలకు నాయ 
కత్యం వహించలేరని (గహాంచి విద్యావంతులై న 
భారతీయుల కోర్కెలను (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం గుర్తిం 
చాలని హ్యూమ్ భావించాడు, 

గవర్నరు లార్డు రిప్పన్ లిబరల్ ధోరణితో నేరము 
చేసిన యూరోపియన్ల ను విచారించే అధికారం భారతీ 
యులైన న్యాయమూర్తులకు కలుగజేయాలని, దేశీయ 
పత్రికల పై ఆంక్షలు విధించిన దేశభాషా పత్రికల 
చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని, స్థానిక స పరిపాలన 
(వవేశ పెట్టడం వంటి చర్య లకు ఆంగ్లో - ఇండియ స్ట 
నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రావడంతో, 1884లో 
రిప్పన్ తన పదవిని విరమించాడు. దాని పె భారత 
దేశంలో ఎన్నడూలేని విధంగా నిరసన _పదర్శనలు 
జరిగాయి. ఆ (ప్రదర్శనలు చూసి బ్రిటిష్ అధికారులు 
ఆందోళన చెందారు. అప్పటి భారతదేశ ఆర్థికమంత్రి 
ఆక్టండ్ కోవిన్ “ఇది నిజమా ? దీని ఆంతర్య 
మేమిటి ? ఆరు బయట లోయలో పడివున్న ఎండు 
ఎముకలు సైతం సజీవమవుతున్నవా ౪ అని 
ఆశ్చర్యం, ఆందోళన వ్య క్తం చేశాడు. 

ఇట్టి స్థితిలో (బిటిషు పాలన పట్ల భారత (ప్రజల 
లోని ఆసంతృ ప్పి అదుపు తస్పకుండా జాగ్రత్త 
పడుతూ అలెన్ అక్షోవియన్ హ్యూమ్ అప్పటి 
వై(సాయి లార్డు డ(ఫిన్ని ఒప్పించి, 1885లో భారత 
జాతీయ కొం. గెస్ను స్థాపించాడు. 

మూడు దశలు 

భారత జాతీయోద్యమంలో మనకు స్పష్టమైన 
మూడు దశలు కన్చిసాయి. 1885 నుంచి 1904 వరకు 
“విన్నపాలదళ” గాను. 1804 నుంచి 1919 వరకు 
“విభమదశ'గాను 1920 నుంచి 1947 వరకు'పోరాట 
దశిగాను పేర్కొనవచు చ 

1891లో నాగపూర్ కాం(గైను మహాసభకు అధ్య 
క్షత వహించిన ఆనందాచార్యులు తన [ప్రసంగంలో 
(బీటిషు (పజలకు వాస్తవ విషయాలను తెలియజెప్స 
డానికి లండన్లో కౌంటగెస్ మహాసభను జరపాలని, 

తేలుగునాటు సాంతం త లీ 

(బిటిషు (ప్రభుత్వఆధిపత్యంలో భారతదేశ పరిపాలనా 
వ్యవహారాలలో పాలుపంచుకోవాలని మాత్రమే తాము 
కోరుకుంటున్నా మని పేర్కొన్నాడు. 

అయితే, [బిటిష (పభుత్వం పట భారత జాతీయ కౌంగెస్ నాయకులకు గల (భమటు 1904 నాటికి 
పటాపంచలు కాసాగాయి. 1904లో చాల గంగాధర 
తిలక్ “కేసరి” పత్రిక సంపాదకీయంలో “ఆసియా 
వాసులు కలకాలం పి దేశీయులకు బానిసలుగా పడివుండా 
లన్న తెల్పవాళ్ళ భావనను పటాపంచలు చేయవలసిన 
సమయం ఆసన్న మైనదని (వ్రాశాడు. 

భారత జాతీయ కాం(గెను నాయకులలో (టెటిమ 
వారి పట్ల (భ్రమలు తొలగిన వారు స్వరాజ్యం కోసం 
పోరాటం (పారంభించాలని, స్వదేశీ ఉద్యమం (ప్రారం 
భించాలని కోరసాగారు. బాల్, పాల్, లాల్. (బాల 
గంగాధర్ తిలక్, విపిన్ చం(దపాల్, లాలా లజపతి 
రాయ్) వీరిని తీవవాదులుగా భావించసాగారు. 

భారత (పజల ఆశలు, ఆశయాలపట్ల నిర్లక్ష్య 
వైఖరిని అవలంభిస్తున్న (బిటిషు (పభుత్వం పట్ల, 
దేశ పజలలో అనహనం అంతకంతకు అధిక మవు 
తున్న దశలో, వై సాయి లార్డ్ కర్టన్ బెంగాల్ విభ 
జనకు ఒడిగట్టి అగ్నిలో ఆజ్యం పోశాడు. దానితో 
“'వందేమాతరంి ఉద్యమం దేశంలో భగున మండింది. 

1857 సెనిక తిరుగుబాటు అనంతరం భారత 
దేశంలో బిటిమ పాలనకు వ్యతిరేకంగా చెలరేగిన 
ఉద్యమం “వం దేమాతరంి. ఈ ఉద్యమంలో (పధా 
నంగా విద్యావంతులై న మధ్య తరగతి వారు పాల్గొ 
న్నారు. 

50 వేల మంది హాజరైన కలకతా సభలో విదేశీ 
వను బహిష్కరణ శపధం స్వికరించారు. 

బొంబాయినుంచి తిలక్ వెలువరించిన కేసరి, మరాఠా 
పత్రికలు, కలక్రతానుంచి అరవింద ఘోష్ వెలువరిం 
చిన “యుగంతర్' పత్రిక, ఆం|ధాలోని బందరునుంచి 

వెలువడిన 'కృషాప (త్రిక జాతీయోద్యమం చేపటిన ణ చె 
నూతన కార్య (క్రమాలను (పచారం చేయడంలో 
(ప్రముఖ పాత వహించాయి, 



ఆం|ధలో “వందేమాతరం” ఉద్యమం 

భారత దేశంలో అప్పుడే వేరూని, వి సరిస్తున్న 

జాతీయ సంఘీ భావాన్ని దెబ్బతీయాలన్న దుర్చుద్దితో 

(బీటిము వలస పాలకుల (ప్రతినిధి వై సాయి లార్డ్ 
కర్తిన్ 1905 జూలై. 7న బెంగాలు రాష్ట్రాన్ని, 

తూరు పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాలుగా విభజిస్తూ (పక 

టన జారీచేశాడు, 

(టిటిమ సొ[మాజ్యవాదులు కన్నకలలు, వేసు 

కొన్న అంచనాలు పూర్తిగా తలకిందులు చేస్తూ, 

బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా జాతీయ సంఘీ 

భావం దేశమంతటా ఉవ్వెత్తున ఎగసి, “వందేమాత 

రం” ఉద్య మరూపంలో ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం 

(సభంజనమై వీచింది. 

అంతవరకు భారతదేశంలో ఊన్నత వర్గాలకు 
వాణిజ్య వరాలకు మాత్రమే (ప్రధానంగా పరిమితమై 

వున్న జాతీయోద్యమం, బాల్ పాల్ లాల్ (మహా 

రాష్ట్రకు చెంధిన బాలగంగాధరతిలక్ , బెంగాల్కు 
చెందిన బిపిన్ చంద్రపాల్, పంజాబుకు చెందిన లాలా 

లజపతిరాయ్ నాయక్యతయ సారధ్యంలో మధ్య తర 

గతి వర్గాలలో దావానలంలా వ్యాపించింది. 

1906-11 సంవత్స రాల మధ్యకాలంలో ఆం|ధ 

దేశంలోని రాజకీయాలు, పూరిగా “వందేమాతరం 

ఉద్య మంతో ప్రభావితమయ్యాయి. “వందేమాతరం. 

మందే రాజ్యం” అన్న నినాదం తెలుగునాట ఒహుళ 

వ్యాపి పి పొందింది. 

1906 లో బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా బారి 

సాల్ బెంగాల్ ) సభలో. సింహగర్జన వంటి [ప్రసంగం 

చేసిన సురేం(దనాథ్ బెనర్జిని అరెసు చేసినందుకు నిర 

సనగా రాజమం డీ, కాకినొడ , విజయనగరం, గు త్తి 

వంటి కేంద్రాలలో బహిరుగసభలు ని ర్య హిం "బి 

“వం దేమాతరం” గేయాన్ని ఆ సభలలో పాడారు. 

1006 డిసెంబరులో కలకతాలో దాదాబాయి. నౌరోజీ 

అధ్యక్షతన జరిగిన కాం[గెస్ మహాసభకు ఆంధ 

దేశం నుంచి అనేకమంది (పతినిధులు హాజరయ్యారు. 

వారు మహాసభనుంచి స్వరాజ్యం, స్వదేశీ వస్తు విక్ర 

యోద్యమం, విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ, జాతీయ 

విద్య అనే నాలుగు అంశాలకు సంబంధించిన సందే 

శాలను ఆం(ధదేశానికి తీసుకువచ్చారు. 

“వందేమాతరం” ఉద్యమంతో ఉద్దీ ప్పలై న తెలుగు 

విద్యార్థులు అయ్య దేవర కాశేశ్యరరొవు, రామశాస్త్రి 

నాయుడు, గాడిచర్ల హరిసర్వ శ తమరావు, కొమ 

(రాజు లక్ష్మణరావు, గొల్ల పూడి సీతారా మ ఛా త్తి 

చక్రయశెట్టి వంటి వారు 18105 సె పైంబరులోనే 
మద్రాసు నీచలో “వందేమాతరం” ఉద్యమానికి 

మద్దతు (ప్రకటిస్తూ విద్యాత్లుల సభను ఏర్పాటు చేశారు. 
“స్యోదేళ్ మి్రన్” ప తిక సంపాదకులు జి. సుజ 

హ్మణ్య అయ్యర్ ఆ సభకు అధ్యక్షత వహించార్లు. 

వందల సంఖ్యలో విద్యారులు హాజరైన న సభలో 

నవ యువ తమిళ మహాకవి సు_బహ్మాణ్య భారతి 

ఉత్త జపూరిత మైన తన గేయాలతో సభికులను. ఉరూత 

లూగించి ఉద్రేక పూరితులను గావించాడు. 

స్వదేశీ ఉద్యమ వ్యా ప్రికి జాతీయ నిధిని ఏర్పాటు 

చేయాలన్న నిర్ణ యం అదే సభలో గై కొన్నారు. 
ఏ. చదువుతున్న గాడిచర్ల హరిసర్వో త్ర తమరావు, 

ఆర్యసమాజ (ప్రచారకుడు ఆదిపూడి స్రోమునాధరావ్న 

ఉ శ్రేజ పూరిత మైన (వసంగాలు చేశారు, 

స్వదేశీ ఉద్యమం 

ఆం|ధదేశంలో “వందేమాతరం” ఉఊ ద్యమ౦ 

స్వదేశీ ఉద్యమరూపం ధరించింది. న్యాయపతి: సుబ్బా 

రావు, సుప్రసిద్ద జర్నలిస్టు సి. వై. చింతామణి, 

నెల్లూరు, గుంటూరు, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఐఎజయ 

నగరం నంటి పట్టణాలలో స్వదేశీ ఉద్యమ (ప్రచా 

రాన్ని చేశారు, “గుంటూరులోని వై శ్యులు, స్వదేశీ 

వస్తువులను మా(త్రమే కొని, అమ్మాలని నిర్ణ యిం 
చారు. స్వదేశీ “గాసు” వస్తూత్చ త్తి తిలో శిక్షణ హేంద 

' డానికి కొందరు “ఆంధ పెద్యాద్ధలను (పః త్యేకంగా 

జపాన్ పంపించారు. 

1905లో రమ్యా, 

డంతో భారత దేశంలో జాతీయభావం ఉప్పొంగింది. 

ఆదిపూడి సోమనాధరావు, జపాన్ చరితను తెలుగులో 

(సచురించి, మునగాల జమీందారుకు అంకిత మిన్వడం 

శ్రీరామ పీర_బహ్మం “జాపనీయం” అనే తెలుగు, 

నాటకం రచించడం, మునగాల జమీందారు తన కుమా 

రులకు జపాను వై నికాధికారులై న “దోగో'' “నోగ” 
అనే పేరులు పెట్టుకోవడం ఇందుకు. నిదర్శనం. 

జపాన్ చేతిలో చావుదెబ్బ తిన 
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స్వదేశీ ఉద్యమ (ప్రభావంతో మునగాల జమీం 
దారు వెజవాడలో ఒక నేత ఫ్యా క్ష దీ ని స్టాపిం 
చాడు. పెద్ద పటణాలలో స్వదేశీ వస్తు వి; (కయళాలలు 
వెలిశాయి.” 

స్వదేశీ ఉద్య మానికి రాజమండ్రి కేంద్రమెంది. 
ఆ పట్టణం లోని యువకులు *జాలభారతి సమితి”ని 
"ప్రారంభించి స్వదేశీ ఉద్యమ ఉద్దేశాలను (ప్రచారం 
చేశారు. చిలుకూరి వీరభ్యదరావు, గంటి లక్ష్మన్న 
టంగుటూరి శ్రీరాములు వంటివారు బొలభారతి సమితికి 
“'పధానంగా తోడ్చాటు నందించారు. రాజమం(డి కర 
ఇం గున్నేశ (రావు కూడా రహ్యసంగా స్వదేశీ 
ఉద్యమానికి, బాలభారతి సమితికి అండదండలు సవు 
కూర్చాడు. 

1907 ఫిబ్రవరిలో మహాశివరాత్రి సందర్భంలో 
బాలభారతి సమితివారు గోదావరినది గట్టున కోటి 
లింగాల వద్ద పెద్ద ఊరేగింపు, జహిరంగనభ జరి 
పారు. "ఆ బహిరంగసభలో చిలుకూరి వీరభ దరావు 
టీచర్ శంనింగ్ పొందుతున్న గాడిచర్ల హారి 
సర్వో శ్ర తమరావు స్వదేశ ఉద్యమ లక్ష్యాలను న వివరిస్తూ 
ప్రసంగించారు. 

బిపిన్ చం|దపాల్ పర్యటన 
పెల్టుబికిన జాతీయత 

. అ(గ(్రేణి జాతియ నాయకులలో ఒకరై న & బిపిన్ 
చంద్రపాల్ పర్యటనను 
చేసినవారు “కృష్టాప త్రిక” సంపాదకులు ముట్నూరి 
కృష్టారావుగారు. 1907 ఏప్రిల్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ 
తెలుగుదేశంలో పర్యటన (ప్రారంభించారు. 

బిపిన్ చం(దపాల్ విజయనగరం, విశాఖపట్నం, 
కౌకినాడ, రాజమం (డి, విజయవాడ, బందరు పట్టణా 
లలో అనేక సభలలో (పసంగించి, తెలుగు పజల 
హృదయాలలో రాజుకొంటున్న జాతీయోద్యమ భావా 
లను 'పెరేపించి (ప్రజ్వలింపచేశారు. 

- విశాఖపట్నం, కాకినాడలలో బిపిన్ చం (దపాల్ రాక 
సందర్భంలో వి. పూర సయ్య, భూపతిరాజు, వెంకట 
పతిరాజులు సభలు ఏర్పాటు చేశారు. రాజమండ్రిలో. 
2వేలమంది పజలు బిపిన్ చం(దపొల్కు ఘన 
స్వాగత మిచ్చారు. “వందేమాతరం” అన్న నినాదం 
తెలుగు, ఉర్దూ, సంస్కృత భాషలలో ము(దించిన 

పతం సమర్చంచి, 

ఆంధ్రదేశంలో ఏర్పాటు 

తెలుగునొవు నూత 0(త్కా 

జెండాలు ధరించిన వందలాది (పజలు తమ (పయ 
తమ నాయకుడు బిపిన్ చం(దపాల్ను రాజమండ్రి 
.వురవీధులలో వూరేగించి అడుగడుగునా హారతులు 
పడుతూ, పూలదండలు వేస్తూ, 
ఘనంగా సత్కరించారు. విద్యార్థినామకుడై న గాడిచ ర్త 

ఫలాలు సమర్పిస్తూ 

హారి సర్వో త్ర తమరావు జాతీయ నాయకునికి స్వాగత 
విద్యార్థులు, (పజలు స్వరాజ్య 

సాధనకు దీక్షబూనగలరన్నట తినను అందులో పొందు 
పర్పారు. 

ఉతే తె జవూరిత మైన 

చిలకమ ర్తి వద్యం 

రొజమం(డిలో విపిన్ చ. చం[ద్రపాఠల్ ఆంగ్ల (వసం 
గాలను తెలుగులోకి అనువదించిన చిలకమ ర్తి లక్ష్మీ 
నరసింహం పంతులుగారు ఉఊ _కేజితులై, "డ్రజల్ని 
ఉ(రూతలూగించిన తెలుగు పద్యాన్ని రచించారు. 

“భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు 
“హిందువులు లేగదూడలై ఏడ్చుచుండ 
తెల్ల వొరను గడుసరి గొల్ల వారు 
పితుకుతున్నారు మూతులు బిగయగట్టి” 

చిలకమ రి రచించిన ఈ పద్యం "యువతరాన్ని 
విశేషంగా ఆకర్షి ౦చింది. విద్యార్థులు “తారక మం(తంగాి 
దాన్ని కంఠం" “స్పంచేసి 'పాడీటమేకాక, గోడలపై 
ఆ పద్యాన్ని (వాసి, బహుళ (పచారం చేశారు. 

_ బిపిన్ చం[ దపాల్ రాజమండ్రిలో స్వదేశీ స్టోర్సుకు 
ప్రారంభోత్సవం జరపడమేకాక, పట్టణంలో. “జాతీయ 
పాఠశాలను ఏర్పాటుచేయవలసిన అవసరాన్ని వకొ్కా 
ణీంచి, నిధి వసూలు చేశారు. కరణం గున్నేశ్వరరావు 
జాతీయ పాఠశాల స్థాపనకు రు. 1080/_ విరాళం 
యిచ్చారు. తెలుగునాట జాతీయ పాఠశాలల అవతర 
ణకు అక్క_డే నాందీ (ద్రస్తావన జరిపారు. 

తారక మంత మెన “వందేమాతరంి 
“వందేమాతరం” నినాదం నిజంగా తెలుగునాట 

తారకమం(త్రమైంది. ఇద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు 
పరస్పరం అభినందించుకొోస్డానికి “వం దేమాతరం' 
సర్యాయపదంగా వుపయోగించడం ఆ రోజులలో సర్వ 
సామాన్య మై 'మపోయిందం పే, ఆ పదం (ప్రభావం ఎంతో 
మనం ఆర్హంచేనుకోవచ్చు. 



నం/గామ చరిత 

_(ఫిడరిక్ ఏంగిల్స్ అన్నట్లు “An idea 

becomes a force“ (భావమే శ క్రిగా రూపొందు 

తుంది) వందేమాతరం నినాదం మహ త్రర శక్తిగా 

రూపాంతరం చెందింది. 

ఆ రోజుల్లో “వందేమాతరం” నినాదం చెవిని పడితే 

చాలు, తెల్లదొరల వంటినిండా తేళ్లూ, జె(రులూ పాకి 

నట్టు కంపరంపొంది నిస్వుతొక్కి.న కో తుల్లాగా 

(పవ ర్షించేవా రనడానికి కాకినాడ ఉదంతమే 

నిదఠ్శనం. 

కాకినాడ ఉదంతం 

1907 జూలై లో కాకినాడలో జిల్లా వె వై ద్యాధికారి 

కెప్టెన్ 3ైంప్, బగ్గీ వెడుతుండగా, "ముగ్గరు కుర 
వాళ్ళ “వందేమాతరం' నినాదం చేశారు. ఆ నినాదం 

చెవిన సోకగానే, కంపరంపుట్టి కుపితుడై న ఆ తెల్ల 

దొర గభాలున బగ్గీనుంచి (కిందకు దిగివ ద్వి+ 

ఆ ముగ్గురి కర్రవాళ్ళలో. ఒకనిని కృష్ణారావును 

పట్టుకొని చావచితకకొట్టి, తన కసిని తీర్చుకొన్నాడు. 

ఫలితంగా ఆ కుర్రవాడు స్పృహను కోల్పోయి (కింద 
పడిపోయాడు. అప్పటికీ కసితీరక ఆ తెల్ల దొర, 

ఆ కుర్రవాడి జుట్టుపబ్దుకొని, చచ్చిన గే దెషూడను 

ఈడి నట్లు బడబడా పోలీసు సేషనుకు ఈడ్చుకు 

సోయాడ్. తాను వె వై ద్యశాఖాధికారై వుండి, కూడా ఆప 

దలోవున్న ఆ కు(రవాడికి వె వె ద్యచి! త్స జరిపించలేదు. 

పెల్లుబికిన (పజల కోధాగ్ని 

న్ వార్త విన్నంతనే, తెల్లవాడు జరిపిన దురంతం 

గురించి 'శదనుకొన్నంలినే, "కాకినాడ పౌ రుల హృగన 

యాలలో (కోధాగ్నులు పెల్లుబకగా వారు కర్రలు 

చేబూని కొదమ సింహాలై కదనరంగంలోకి దుమికి 

కెఫైన్ కెంప్వున్న యూరోపియన్ క్షబ్ను చుట్టు 
ముట్లారు. అప్పుడు రాత్రి 8.30 గంటల వేళ, కెఫైన్ 

కెంవ్ తన మి(త్రపరివారంతో. కలిసి, విందారగిస్తు 
న్నాడు. షుమారు 900 మంది ఆక్షబ్పె రాళ్ళవర్ణం 

కురిపించారు. 

దోరలు లెట్లు ఆర్పేసి, మొదటి అంతస్టు దాక్కూ 
న్నారు. కట్ భవనం కిటికీలు, తర . ఫర్నిచర్ 

ధ్వంసమయంది. దాదాపు రు. 2 వేల ఆ స్తీ నష్టం 

జరిగినట్టు అంచనా. ఈవా ర్త విన్న కతెక్ట ర్ జె 

కమింగ్ వెనువెంటనే పోలీసు బధిగంతో పలక డక 

3 

పిరికిపందలై న కెంప్, తదితర తే 
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వచ్చాడు. (పదర్శకులు సోడాబుడ్డిని జిల్లాక లెక్టరుపై క్రి 

విసరడంతో, కమింగ్ నుదుటికివచ్చి తగిలి ర 'క్రం 
జాలువారింది. ఆ విధంగా మెరుపుదెబ్బ తీసిన ప్రజలు 

పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకు పారిపోయారు. 
కెప్టెన్ "కంప్ ఇక కాకినాడలో వుండటం క్షేమకరం 

కొదని “గహించిన కలెక్షర్ , తెల్లవాడై న ఆవె వె ద్యాధి 

కారిని అప్పటికప్పుడే, అర్ధర్యాత్వేళ 3 స కిల్ ౩ పె 

సామర్ల కోటకు, అక్కడనుంచి రాజమం డికి, కడకు 

మదాసుకు తరలించాడు. ఆ దెబ్బతో కా] కినాడలో ని 

తెల్ల దోరలందరూ భయకంపితులై పోయారు. జిల్లా 

పోలీసు అధికారి రాజమం డ్రినుంచి 50 మంది రిజర్వు 

పోలీసులతో హుటాహుటిని కాకినాడ వచ్చి, తెల్ల 

వాళ్ళకు రక్షణ కల్పించాడు. 

ఆంధ రాజకీయ రంగంలో జరిగిన మొటమొదటి 
క్రిమినల్ కేసుగా కాకినాడ ఘటన పరిణమించింది. 
న్యాయపతి సుబ్బారావు పంతులు నిందితుల తరఫున 

కోర్టులో వాదించారు. కాకినాడలోని స్వ దెశీస్తోర్సు 

మేనేజరు, పట్టభద్రుడు అయిన అరిపిరాల లక్ష్మీ 

నరసింహారావు, చిన పేరయ్య, పెద్ద "పేరయ్యలకు 

ఆ కేసులో రెండేళ్ళ కఠిన కొరాగారవాస శిక్ష విధిం 

చారు. బారు వెంకట నారాయణ, రామన్న, లక్ష్మన్న, 

ర త్రయ్యలు పది నెలల కఠిన కారాగారనాస శిక్ష 

పొందారు. కౌకినాడ పౌరులపై సామూహిక జరిమానా 

విధించి, క్ష బొచుట్లూ కొనా న్నాక్నపాటు పోలీసు కాపలా 

పెట్టారు. “కబ్. భవనా జరిగిన నష్టానికీగాను 

ర్త. “998_ 15 8 పెసల జరిమానా విధించారు. అయితే, 

కృష్ణారావును కాగ్దెనందుక కె పైన్ శ్రంప్కు రు. శి00 లు 

జరిమానా విధించారు. 

కాకినాడలో ఏర్పాటుచేసిన (ప్రత్యేక పోలీసు 
క్యాంపును ఎ త్తి వేయాలని కోరుతూ కె. పే(రాజు 

అధ్య క్షత న జరిగిన బహిరంగ సభలో తీర్మానించారు. 

అప్పీలులో అరిపిరాల లక్ష్మీనరసింహారావు, మరి 

ఇద్దరు నిర్ణోములుగా తీర్పు చె చెప్పడంతో, వారు ముగ్గురు 

విడ్స్దలయ్యారు. 

కాకినాడ ఘటన చూడడానికి చిన్నదే అయినా, 

దాని ప్రాధాన్యం, ప్రాముఖ్యం దృషా్య, దానికి విశేష 

ప్రాచుర్యం లభించింది. ఆ చిన్న నేరానికి అంతటి 

తీవ్రమైన శిక్షలు విధించడంద్వారా తెల్ల దొరలు 

శెలుగు (పజలను భయపెట్టవచ్చు ననుకొన్నారు. 
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మదాసు లెజిసేటివ్ కౌన్సిల్లో కాకినాడ 
(పస్తావనకు రావడం, కె పైన్ కెంప్ను క 
చేయడం జరిగింది. 

బిపిన్ చందపాల్ వర్యజన | వభావం 
ఆం(ధదెశంలో విపిన్ చం[ద్రపాల్ పర్యటన తెలుగు 

(ప్రజలలో నూతన వై 
లిసింది. 

“సారవంతమెన నేలలో పాల్ శ కివంతమెన 
విషవీజాన్ని నాటాడు. ఈ వీజం మొలకెత్తి కొన్ని 
తావులలో ఏప్పగా ఎదుగుతున్నదన్న విషయాన్ని 
గు_ర్దించాలి” అని రాజమం[డిలోని ఒక కె9 నవ 
మత (పచారకుడు పాల్ పర్యటన _పభావాన్ని గురించి 
హెచ్చరిస్తూ (ప్రభుత్వానికి రాశాడు. మ. 

బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటన, (ప్రసంగాలతో తెలుగు 
విద్యార్థిలోకం చెతన్య విలసిత మెంది. ఇందు కు 
రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ ఆర్హు కాలేజి విద్యార్దులు. ' 

( ధిక్కారధోరణి (ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. 
మార్క్ హంటర్ అనే ఆంగేయుడు ఆ కాలేబీకి é బ్రయుడు 

(పిన్సిపాల్ గా పని చేసున్నాడు. తన కాలేజీ విద్యారులు 
“వం దేమాతరం'* నినాదం చేసున్నారని, ఊర రేగింపులలో 
పాల్గొంటున్నారని, కాల భారతి సమితిలో సభ్యులుగా. 
చేరుతున్నారనీ, వీధులలో నెకిళ్ళపె తిరుగుతూ, తెల 
వాడు కిన్సించగానే “వందేమాతరం అని అరునూ, తెల వాళ్ళను వేధిస్తున్నారని ఫిర్యాదులు రావడంతో, కాలేజి 
విద్యార్థులను కటుదిటమైన కట్టుబాబ్దలో _ వుంచడానికి 
(పిన్సిపాల్ హంటర్ వెంటనే 1007 మార్చి 19 న 
సమావేశాన్ని ఏర్పాటుచేసి, 
“వందేమాతరం” నినాదాలు చేయరాదని వూరేగి_ప్ప 
లలో పాలొనరాదని, బాల భారతిలో సభ్యులుగా చేర a % 

. . రాదని శాసిస్తూ విధి, నిషేధాలను జారీ చేశాడు. ఆ 
మర్నాడు కాలేజి విద్యార్థి జె. రామచంద్రరావు, గున్నే 
శ్వరరావును వెంటనిడుకొని కాలేజి హాసల్తొకు వెళ్ళి, (పెిన్చిపాల్ ఆదేశాలను ధిక్కరించవలసిందని విద్యా. రులకు ఉద్బోధించాడు. ఈ సంగతి తెలిసి (ప్రిన్సిపాల్? రామచం(దరావుకు కబురు పెట్టాడు. రామచం(దరావు "వందేమాతరం" బ్యాడ్జి ధరించ ప్రిన్సిపాల్ ముందు (పత్యక్షమయ్యాడు. ఆ విద్యార్థి తోనను ధిక్క-రించడం చూసి, సహించలేక పోయిన. (ప్రిన్సిపాల్ రామచంద్ర. 

దురంతం. 

డపకు బదిలీ. 

తన్యం పిలసిల డానికి దారి 
౧ ' | 

విద్యార్ధులలో ఎవరూ. 

ల్లుగానాచి నా నైతొం [లో © 
షు బు 

రావును కాలేజీ నుంచి సస్పెండ్ చేశాడు, క్షమాపణలు 
చెప్పకపోతే, కాలేజీ నుంచి బహిష్క_రిసానని బెదిరిం 
చాడు. విధిలేని పరీసితులలో రామచం(ద్రరోవు క్షమా. 
పణలు చెప్పి, తిరిగి కాలేజీలో చేరాడు. 

రబ్బరు బంతిని ఎంత బలంగా నేలకేసి కొడతామో 
అంత బలంగానూ అది పెకి లేసుంది. (ప్రిన్సిపాల్ 
హంటర్ కు పాపం ఆ విషయం శెలియడు. ఏద్యా రుల 
తిక్క అణచి వేశానన్న నమ్మకంతో (పిన్సిపాల్. 
హంటర్ ఏదో పనిమీద మ।దాసుకు వెళ్ళాడు. ఆయన 
మద్రాసు నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి, రాజమం[డిలో పరి 
స్టితి పూర్షిగా మారిపోయింది. 

బిపిన్ చంద్రపాల్ రాజమండ్రిలో చేసిన [పసంగా 
లతో (ప్రభావితులై న విద్యార్థుల హృదయాలు “వందే 
మాతరం” భావాలతో అట్టుడీగి పోసాగాయి. గవర్న 
మెంట్ ఆర్స్పు కాలేజీతో పాటు, తన అధీనంలో గల 
టీచరు (ట్రయినింగ్ కాలేజీ విద్యార్థి అయిన గాడిచర్ర 
హరి సర్వో త్రమరావు బిపిన్ చరిద్రపాల్కు సమ, 
రించిన సన్మాన సతంలో స్వరాజ్య పోరాటంలో 
విద్యార్థులంతా పాల్గొంటారని శపధం చేసినట్టు తెలుసు 
కొన్న (ప్రిన్సిపాల్ హంటర్ “అసలే కోతి, పైగా 
కల్లు తాగింది. దానికి తోడు నిప్పుపె కౌలు వేసింది,” 
అన్న చందంగా, 1907 ఎ(పిల్ 24 న జరుగుతున్న 
ఆరు నెలల పరీక్షలకు హోజరె న ఇంటర్, బి.ఎ. 
విద్యార్థులంతా “వందే మాతరం బ్యాద్దలు ధరించి 
వుండటంచూసి, నివ్వెరపోయాడు. వెంటనే ఆ బ్యాడ్డి 
లను తీసి పాఠవేయాలని ఆదేశించాడు. కొందరు 
బ్యాడ్జీలు తీసివేశారు. మరి కొందరు నిరాకరించారు. 
దాంతో అంతకు ముందు బ్యాడ్జీలు తీసివేసిన వారు 
కూడా, తిరిగి వాటిని ధరించి, కాసుల నుంచి న్యా 
మించారు. న్ 
“వి ద్యార్గులు తనను ధిక్కరించి (క్రమశిక్షణా రాహి 

త్యానికి పాల్పడి నట్టు భావించిన హుటర్ ఆ విద్యారు 
లందరినీ మూకుమ్మడిగా సస్పెండ్ చేశాడు. (ట్రయి 
నింగ్ కాలేజీనుంచి గాడిచర్ల హరి సర్వో తమరావును 
డిస్మిస్ చేశాడు. బి. ఎం విద్యార్థి జె. "రామచంద్ర 2 
రావును డిబార్ చేశాడు. . 

_రాజమండి విద్యార్థులను మాకుమ్ముడీగా బహిష్కప ' రిస్తూ, 1907 నవంబరు 16 న (ప్రభుత్వం జారీచేసిన. 



నం(గామ బరిలో 

ఉత్తర్వు పుణ్యమా అని, 222 మంది విద్యార్థులలో 

[10% మందిని శిక్షించారు. ఇది చరిత్రలోనే అపూర్వం. 

_ ఆంధ్రదేశంలో విద్యార్దులు రాజకీయపోరాటంలో పాల్గొ 

నడానికి ఇది నాందీ (ప్రసావన అయ్యింది. 

రాజమం డి విద్యార్థుల తరపున విజయనగరానికి 

చెందిన వి. ఎన్, శర్మా, న్యా యపతి నుణా రావు 

_ పంతులు వంటివారు (| పభుత్వానికి చేసిన విజ్ఞప్తి వల్ల 

ఎలాంటి (పయోజనం కలుగలేదు. రాజమం(డి విద్య 

రుల చర్యను సమర్థిస్తూ “దేశాభిమాని' “కృష్టాప్యతిక' 

సంపాదకీయ వ్యాసాలు రాశాయి. (ప్రభుత్వ్యోద్యోగాలు 

' లేకపోయినుత మాత్రాన భారతీయులు (బ్రకక లేక 

పోరు. జాతీయ పాఠశాలలు, కళాశాలలు |పారంభించి, 

భారతీయులు స్యయంగా తమ పిల్ల లకు విద్యా బుద్ధులు 

గరపుకో గలరు అన్న ధోరణిలో * “దేశాభిమాని' పతిక 

సంపాదకీయం వెలువడగా-_ “విద్యార్థులారా,. నిరు 

త్సాహ పడకండు. న్యాయం మ్ పక్షానే వుంది... 

స్వరాజ్య సాధనలో మీరు నాయకత్వ ప్యాత వహించ 

గల అవకాశాలు దేవుడు మీకు కలుగజేస్తాడని తప్పక 

చెప్పవచ్చు.” అని కృష్ణాపత్రిక సంపాదకీయం వెలు 

వడింది. 

రాజమం(డి (పెబినింగ్ కాలేజీ నుంచి బహి 

షమ్కృళుడై న గాడిచర్ల హరి సర్వో త్ర తవమరావు బెజ 

వాడ (విజయవాడ)లో స్పిరపడి, బోడ నారాయణ 

రావుతో కలిసి “స్వరాజ్య” "వారస త్రికను . ప్రారంభిం 

చాడు. 

బందరులో బిపిన్ చం|దీపాల్ 

బిపిన్ చం[దపాల్ రాజమం|డిలో మూడు రోజుల 

పాటు అనేక కార్య(కమాలలో వొల్లో ని, బహిరంగ 

_ సభలలో (పసంగించి, ఏపిల్ 24 న విజయవాడ చేరి, 

అవుల్ బందరు నోబుల్ కాలేజీలో విద్య నభ్య 

సిస్తున్నే మునగాల రాజా అతిధిగా వున్నాడు. అయ్య 

చేవర కా శేశ్వరరావు ఏర్పాటు చేసిన సభలలో స్వదేశీ 

ఉద రామం గురించి (పసంగించాడు. : 

విజయవాడనుంచి పాల్ ఏప్రిల్ 26 న బందరు 
చేరి, (బ్రహ్మ సమాజానికి చెందిన రామదాసు నాయుడు 

అతిథిగా వున్నాడు 26 వ తేదిన హిందూ హైస్కూలు 

| హెడ్క్మాష్టర్ కృష్ణమాచారి అధ్యక్షతన “జరిగిన సభ 

లోను, 27 వ శేదీన న్యాయవాది, మున్సిపల్ మాజీ 
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ఛైర్మన్ పురాణం వెంకటప్పయ్య ,' అధ్యక్షతన జరిగిన 

సభలోను బిపిన్ చంద్రపాల్ స్వదేశీ ఉద్యమం, 

బహిష్కరణోద్యమం, జాతీయ విద్యా ఉద్యమం, 

స్వరాజ్య పోరాటం, వందేమాతరం ఉద్యమం గురించి 

ఊయసంగించాడు. బందరులో కార్య్యకమాలను కృష్టా 

జిలా సంఘం ఎర్యాటు చేసింది. 
య 

స్వరాజ్య సమితి సావన 

పార్ పర్యటన ఫలితంగా బందరులో స్వరాజ్య 

సమితి స్థాపన జరిగింది. ఆ సమితి. ఆధ్వర్యంలో 

బందరులో జాతీయ పాఠశాలను ప్రారంభించా ఎని నిర 

 యించారు. కోపల్లె హనుమంతరావు జాతీయ కళా 

శాలను స్థాపించి, “దానికి తానే (పిన్సిపాల్గా వ్యవ 

హరిస్తూ, జాతీయ విద్యాభివృద్ధికి తన జీవితాన్ని 

అంకితం చేయగలనని (సపకటించాడు. 

ఈ విధంగా ఆంధ్రదేశంలో ఉత్తరో త్తరా జాతీ 

యోద్యమానికి అనేకమంది కార్యకర్త 'రలను తయారు 

చేసిన నేషనల్ కాలేజీ ప్రారంభానికి బిపిన్ చంద్ర 

పాల్ రాక తోడ్పడింది. 

విపిన్ చంద్రపాల్ 1907 ఏప్రిల్లో పదిహేను 

రోజు అపాటు ఆం(ధదేశంలో పర్యటించి, వివిధ బహి 

-. రంగ సభలలో చేసిన (పసంగాల ఫలితంగా తెల్లదొర 

లను పార్యదోల గలమన్న విశ్వాసం (పజలలో బల 

పడటమేకాక, విద్యార్థులు రాజకీయ రంగ (వవేళానికి 

పాల్ పర్యటన దోహదమిచ్చింది. బందరును౦చి 

' బిపిన్ చంద్రపాల్ మ(దాను వెళ్ళాడు. 

స్వరాజ్య వ తిక కేసు 

1007 డిసెంబరులో జరిగిన సూరత్ కాం. గెన్ 

మహాసభలో మితవాదులు, అతివాద జాతీయ వాదులు 

ఘర్షణ పడడంతో కాం(గెస్ రెండుగా చీలింది. కృష్టా 

జిల్లా కాయ్యగెస్ సంఘం అతివాద జాతీయ వాదుల 

పక్షాన నిలబడింది. 1908 వేసవిలో తెనాలిలో (అప్పుడు 

గుంటూరుణిల్లా కూడా కృష్ణాజిల్లాలో అంతర్భాగంగా 

వుండేది. ) జరిగన క కృష్ణాజిల్లా సంఘ సమావేశంలో 

అతివాద జాతీయ వాదులను “బలసర్వుతూ తీర్మానిం 

చారు. 

కృషైజిల్లా దివి తాలూకౌ వక్క-లగడ్డ (గామానికి 

చెందిన. El నారాయణదావు బెజవాడ నుంచి స్వరాజ్య
 

పత్రిక ప్రారంభించాడు. 
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తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి జిల్లా మేజిేే సట్ను 
కాల్చి చంపిన కేసులో చిరయిరం పశ కు యావజ్జీవ 
కారాగారవాస శిక్షను విధించారు. చిదంబరం పే 
అరెస్టుకు వ్యతిరేకంగా మ_దానులో పెల్లుబికిన నిర 
సన సందర్భంలో తెల్ల వాడు ఒకడు ఇద్దరు భారతీ 
యుల్ని కాల్చి చంపాడు. 

ఆ ఘటనపై స్వరాజ్య పతికలో గాడిచర్ల హరి. 
సర్వో త తమరావు రాసిన వ్యాసంలో “* కూరాతి్ (కూర 
మైన ఆంగ్లేయ పులి ఇద్దరు భారతీయుల పాణాలు 
బలిగొన్న'ది” అని “పేర్ ర్క_న్నాడు. 

ఈ వ్యాసం (పచురించిన నేరానికి బోడి సారాయణ 
రావును, గాడిచర్ల హారిసరోో త్త తమ రావును 1908 
జూలై 18 న అరెస్టు చేశారు. 

కృష్ణాజిల్లా సెషన్సు కోర్టులో నిందితుల తరఫున 
సూర్యనారాయణ మూ ర్తి జె. డ్రి. శామ్యూల్, రోమా 
చారి వాదించారు. (వభుత్వం తరపున కళ్ళి నారాయణ 
రావు వాదించాడు. హరిసర్య్యో త్త తమరొవు తరపున 
మునగాల రాజా సాక్ష్యమిచ్చాడు- 

సెషన్సు జడ్జి 'కేర్షాస్స్ టోడి నారాయణరావుకు 
9నెలల కఠిన శిక్ష, హారినరో త్ర తమరావుకు 6 నెలల 
కరఠినళిక్ష విధించాడు. ఈ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా తెల్ల 
దొరతనం వారు మదాసు హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు 
చేశారు. సెషన్సు జడ్డి ఉదారబుద్దితో తేలికశిక్ష విధిం 
చాడన్న కారణంపై , వభుత్వం “కెర్లాస్స్ను సెషన్సు 
జడ్డి పదవి నుంచి సట్ కలెక్టర్ పదవికి డిమోట్ చేసి 
నర్వారావు “పీటకు బదిలీ చేపీంది. కాగా హాకోరు 
బోడి నారాయణరావుకు విధించిన $నెలల శిక్షను భాయీ 
పరి, హరినరో త మరావుకు ఎధించిన ఆరునెలల 
శిక్షను మూడేళ్ళ శిక్షగా మార్చింది. వందేమాతరం 
ఉద్యమంలో ఆం(ధదేశంలో జె జై లుశిక్షలు పొందిన 
తొలి రాజకీయ భె దీలు బోడి నారాయణరావు, హరి 
సర్వో త్ర తమరావులు అని చెప్పవచ్చు. 

కోటవ్పకొండ గలాటా 
సస చెన్న వరెడ్డి 
యా మా 

వందేమాతరం ఉద్యమ (ప్రభావం పట్టణ (పాంతాల 
నుంచి క్రమంగా పల్లె పాంతాలకోు వి “స౩సున్నదన 
డానికి నిదర్శనంగా 1909 ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన 

తొలుగునొదీ న్యారితోం [తో క ఖ్ 

కోటప్ప కొండ వద్ద చెలరేగిన గలాటాను ఉదహారించ 
వచ్చు. 

గుంటూరు జిల్లా కోటప్ప కొండ వద్ద ఏటేటా శివ 
రాతి పండుగ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుండటం అనాదిగా 
వస్తున్నది. చుట్టుపక్కల _పాంతాల నుంచి (ప్రజలు 
వేలసంఖ్యలో వై ఎడ్త బండ్లు, (ప్రభలు కట్టుకొని, కోటప్ప 
కొండ తిరునాలక' తరలిరావటం, ఎడ్డపండాలు ఏర్పాటు 
చేయడం, శాంతిభ్యదతల పరిరక్షణకు పోలీసులు బందో 
బస్తు చేయడం మామూవే. 

1909 ఫి|బవరి 18న శివర్మోత్రి సందర్భంగా, 
తాత్కాలిక పోలీస్ సేషన్ను తాటాకు పాక నేసి, 
అందులో ఏర్పాటు “చేశారు. వందేమాతరం ఉద్యమం 
దేశంలో జోరుగా సాగుతున్నందున, ఆ ఏడాది పోలీ 
సులు మరింత కట్టుదిట్రమయిన ఏర్పాట్లు చేశారు. 

చిన్నపరెడ్డి అనే కె తు తన గిత్తల జతతో ఆ 
తిరునాళ్ళకు వచ్చాడు. హోరీసుల హడావిడి జూ సిగా 
వుండటంతో తిరునాలకు వెళ్ళిన (ప్రజలలో వినుగుపల 
పెరుగుతున్నది. అనవసరంగా లాఠీలతో జనాన్నిబెదిరి 
నున్నహిలీసులను చిన్నప రెడ్డి వారించాడు. దానితోచిన్నప 
రెడ్డిని పోలీసు సేషనుకు తీసుకు పోతూ వుంటే ఆయన 
గి 'త్రలలో ఒకటి తన యజమానిని పటుకెళుతున్న పోలీ 
సుల పెకిఉరికింది. ఆ గిత్తను పోలీసులు తుపాకితోకాల్చి 
చంపారు. దాంతో (పజలలో కోపావేళాలు ఉవ్వెత్తున 
పెల్లుబికాయి. పోలీసులలో ఒకడిని _గ్రజలు పట్టుకొని, 
చావచితక తన్నసాగారు, పోలీసు సైషనుకు “శీనుకు 
పోయిన చిన్నపరెడ్డిని విడుదల చేయాలని (ప్రజలు 
"ఘోషించారు. పోలీసులు అందుకు నిరాకరించడంతో, 
కరలు చేబూనిన జనం “వండేమాతరంి అని నినదిస్తూ 
పోలీను'సేషన్ను చుట్టుముట్టారు. పోలీసు స్రేషనొవున్న 
తాటాకు “సాకకు నిప్పు పెట్టారు. ప్రీలుసెతం చేతికిదొరి 
కీనకరనో, పులనో చేతబుచ్చుకోని ఆ దాడిలో పాల్గొ 
నటం విశేషం. “ పోలీసు సైషన్ తగలబడి పోయిందే. 
.పోలీనులు పలాయనం చి త్తగించారు. అక్కడకు దాపున 
ఒక స్మతంలో మకాం చేసిన డి.వై ఎస్.పి - సుబ్బారెడ్డి 
హడావిడిగా అక్కడకు వచ్చాడు. అప్పటికే పరిస్టితి 
చేయి దాటిపోయి ఎదన్న సంగతి పాపం ఆయనకు తెలీక 
అక్కడకు వచ్చాడు. రెచి ఎపోయిన (ప్రజలకు నచ్చ 
చెప్పడానికి ఆయన (ప్రయత్నించాడు. ఉది కులెన 
(పజలు ఆయన పై రాళ్ళు రువ్వి, డి.వై .ఎస్.పి.ని 



నం (గౌయు బరీ [తో 

తీవ్రంగా గాయపర్చారు. విధి లేక ఆయన తూలుతూ, 
కాళ్ళీడ్చుకుంటూ సత్రానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. 

అక్కడకు సమీపంలోని గురువాయ పాళెంలో 

మకాం చేసివున్న సబ్ కలెకర్ కేర్గాస్స్కు ఈ కబురు 

అందింది. గాడిచర్ల హరి సర్వో త్త తమరావుకు తక్కువ 

శిక్ష విధించాడన్న' కారణంపై ఇదే సబికలెక్షరును 

కప జిల్లా సెషన్సు జడి” పదవి నుండి డిమోట్ 

శారు. వెంటనే ఆయస్డడఫేదారును వెంటనిడుకొని, 

కోటప్ప కొండకు బయలుదేరి వచ్చాడు. దిక్కూ 

మొక్కూ. లేకుండా సత్రంలో పడివున్న డి వై వె ఎస్. 

పి.కి సబ్ కలెక్టరు స్వయం శుశ్రూష చేస్తు డగా, 

జనం వందేమాతరం నినాదాలు చేస్తూ ఆ స(్రాన్ని 
చుట్టుముట్టారు. సబికలెక్షరు డఫేదారును చావచితక 

తన్నారు. స తానికి నిహ్సు పెట్టారు. సబ్క లెక్టరు, 

డి. వె ఎస్.పి, అతిక కష్టంమీద ఎలాగో (బళుకుజీ వుడా 

అంటూ పేజల కోధాగ్ని జ్వాలల నుంచి తప్పించు 

కొని బయటపడారు. అనంతరం జనం లంకాదహనం 

జరిపారు. ఆ గలాటాలో ఒక పోలీసు, ఉప్పు కాఖప 
చెందిన ఒక బం[టోతు చనిపోయారు. ఇద్దరు రెడ్డి 

యువకులు [పాణాలుకోల్పోయారు. ఈ సందేర్భంలో 

45 మందిని అరెస్టు చేసీ, వారిపె పభుత్యం "కేసు 

పెట్టింది. వారిలో 21మందికి శిక్షలు పడ్డాయి. చిన్నప 

రెడీకి మరణ శిక్ష విధించారు. మరో నలుగురికి యావ 
జ్జీవ కారాగారశిక్ష విధించారు, 

కోటప్పకొండ ఉదంతంలో [పముఖపా్నాత వహిం 

చిన చిన్నపరెడ్డి వీరోచత (ప్రవ రన “సెసె చిన్నప 
టి — ర ప 

రెడ్డి” అనే కీ ర్తనగా జనబాహుళ్యం పాడుకునేటంత 

(ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆ జానపద గేయం వింతే, 

(పజలకు సహజంగానే వీరావేశం పొంగుకొసుంది 
అండీ 

భారతీయ ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన 

కోటప్పకొండ ఉదంతం, దేశ్నపజలలో ిటిష్ 

(పభుత్వంపట్ల దేకిషభావాన్ని పెంచగా, మరోవై పున 

ఆం గ్లో_ ఇండియన్ వర్షాలవ త్తిడికి లొంగిన తెల్ల దొరలు 

క పిరికితనం” ద్రదర్శించిన భారతీయ ఉద్యోగులకు 

ఉద్వాసన చెప్పారు. “మద్రాసు చెమ్స అనే ఆంగ్లో 
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ఇండియన్ పత్రిక కోటప్పకొండ ఉదంతం పె వ్యాఖ్యా 
నిస్తూ, భారతీయ ఉద్యోగులు 'కెర్దాస్ ఏ, సుబ్బారెడ్డి 

పేరికిపందలు కనుక పారిపోయారని, ఆ స్థానంలో 

యూరోపియనే వు. డివుంకే అలా జరిగేది కోదనీ, 

విద్యావంతులై స దేశీయులు పరిపాలనకు తగరనిరుజువు 

అయిందని రాసింది. మ్యదాను (ప్రభుత ౪౦ కెర్లాస్షను 

సుబ్బారెడ్డిని సస్పెండ్ చేసింది. _బహ్మానందం 

నాయుడు అనే తహసిల్దారునీ, జి.వి. సుబ్బారాయుడు 

అనే సబ్ మేజిస్టేట్ ను డిస్మిస్ చేసింది. దిని పె 

హిందూ” స(తిక ఇలా వ్యాఖ్యానించింది. 

“ఇదరు ఆఫీసరను సస్పెండ్ చేసూ (పభుత్వం 
యల ళం — 

తీసుకున్న చర్య, మా దృషిలో, తొందరపాటుతోను, 

అనాలో చితంగాను చేసిన పని అని చెప్పక తప్పదు, 

వర్గాలమధ్య ఉద్రి క్రత తారస్తాయిలోవున్న తరుణంలో 

ఆంగో_ఇండియన్ వర్గాల చిలిపి సలహాలకు చెవి యొగ 
cn ౧ 

డానికి మారు, (ప్రభుత్యం కడు జాగరూకత వ్యవ 

హరించటం మంచిది.” 

తెనాలి బాంబు కేసు 

ఇదే సమయంలో “తెనాలి బాబు కేసు” అనే 

మరో సంఘటన జరిగింది. తెనాలి సమీపంలోని కంచర 

పాలెం [గామంలో బొంబు (పేలి, చెన్నుగాడు అనే 

హరిజనుడు మృతిచెందాడు, చుక్కపల్లి రామయ్య, 

కౌటంరాజు వెంక(టాయుడు, అక్క,.రాజు బసవయ్య ఆ 

బాంబును తయారు చేసినట్టు (ప్రభుక్వం కేసు పెట్టింది. 

1909 ఏపిల్ 6న అ ముగ్గవిని అరెస్టు చేశారు. 

చుక్కపల్లి రామయ్యకు 10 సంవత్సరాల దేశాంతర 

కారాగారవాస శిక్ష విధించారు స్వరాజ్య సంపాదన 

అనే తెలుగు కరప(తం పంచారన్న నేరం ఆరోపించి, 

మిగతా ఇద్దరి పెన కేసు నడిపారు. 

వయ్యకు రి సంవత్సరాల దేశాంతర  కారాగారవాస 

శిక్ష విధించారు. తర్వాత దాస్న రెండేళ్ళకు తగ్గించారు. 

అప్పట్లో బారిష్టర్ గా (ప్రాక్సిను చేస్తున్న టంగుటూరి 

(పకాశంసంతులు, 

లక్కరాజు బస 

పీ వి. శ్రీనివానరావు, అక్కా 



లక్షి శ్రినరసింహం 

వాదించారు. 

స్వదేశీ 
సహాయంతో ముద్దాయిల తరపున 

అభిమానం _ జొతీయ విద్యా_ 

సంస్థలు 
ఆం(ధదేశంలో వందేమాతరం ఉద్యమంతో 

(పజలలో స్వదేశీ అభిమానం బలంగా వేరూనడం, 
అనేక జాతీయ విద్యా సంస్థలు (సాదుర్శావం పొందటం 
జరిగింది. ఈ దశలోనే అనేకచోట్ల స్వదేశీ వస్తు 
వి(కయశాలలు, జాతీయ పాఠశాలలు “వెలిశాయి. 

రాజమండ్రి, బిందరులలో (ప్రారంభమైన జాతీయ 
విద్యాసంసలను ప్రత్యేకంగా పేర ర్కనాలి. రాజ 
మండిలో కరణం గు న్నెశ్వరరావు బాలభారతి సమితి 
స్టాపనను _పోత్సహించడమేకాక, అక్కడ జాతీయ 
విద్యా సంస్థసా పనకు, స్వదేశీ ఉద్య వం న మూల 
కారకుడని * ఈనాటి సి సి. ఐ. డీ. రిపోరులలో సే 

న్నారు. పేరాజా దానం చేసిన రు. 40 వేల ని విలువ 
చేసే స్థలంలో జాతీయ ఉన్నత పాఠశాలను నెల 
కొలాగరు. ఆ విద్యాసంస్థకు న్యాయపతి సుబ్బారావు 
(పారంభోత్సవం జరుపుతూ ళ్ ద్రేస్టీల్బ విద్యాలయం”గా 
దాన్ని వర్తి ౦చారు. బందరులో గాడిచర్ల హరిసరోో 
త త్య మరావు  "పోద్బలంతో, చల్ల పల్లి జమీందారు దివాను 
కుమారుడై న న కోపల్లె హనుమంతరావు తన నా న్యాయవాది 
పట్టాను చించి, అవత పారేసి, జాతీయ విద్యా 

వ్యా పికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్నట్లు (పతిన 
బూని, జాతీయ కళాశాలను ప్రారంభించాడు. 
హెచ్. హనుమంతరావు, రొమదాను, వల్లూరి సూర్య 

నారాయణ, ముట్నూరి కృష్ణారావు. కౌతా శ్రీరామశాస్రి, 
పట్టాభి సీతారామయ్య వంటివారు బందరు జాతీయ 
కళాశాల స్థాపనకు తోడ్పడ్డారు. స్వదేశీ పారి|శామిక 

పావిడెంట్ఫండ్ను పొరంభించారు. 1907 లో 

కృష్ణాపత్రిక సంపాదకత్వ బాధ్యత లను స్వీకరించిన 

ముట్నూరి కష్టారావు' జాతీయ కళాశాల అభివృద్దికి 

ఎనలేని కృషి చెశారు. కృష్టాజి ల్లా వాసులు స్వదేశ్ 
ఉద్యమం, జాతీయ విద్యావా ప్రి పికి మాత్రమేకాక, 
సాంస్కృతిక రంగంలో జాతీయ. నాటక సమాజాన్ని 
స్తాపించి, కళారంగం ద్వారా జాతీయోద్యమ సందే 
శాన్ని (పజలలో _పచారం చేశారు. దాసు నారాయణ 

రావు సాపించిన జాతీయ నాటక సమాజంవారు. విజయ 
"నగర సామాజ్య వైభవాన్ని, శివాజీ ధైర్యసాహసా 

కోపలై హనుమంతరావు (పోద్చులంతో 
వ, 

లౌల(ననాఖి న నా తల(త్కా ఫి 

లను చాపే నాటకాలను (ప్రదర్శించడంద్వారా (ప్రజల్ని 
ఉ _తేజపర్చారు. 

ముట్నూరి కృష్ణారావు, పురాణం వెంకటప్పయ్య 
వంటివారు “*న్షట్రిట్ర్ లూమ్ ో (ప్రవేశ పెట్టి, చేనేత పరి 
(శమాభివృద్దికి తోడ్పడ్డారు. అలాగే జాతీయ కళా 
శాలలో తివాపీ నేత పాఠ్యాంశాన్ని (ప్రవేశ పెటి, చేతి 
పరి(శమల అభివృద్ధికి పునాదులు వేశారు. .”.. 

ఇలాంటి జాతీయ విద్యాసంస్థలను ఒంగోలు, కడవ, 
తదిత రచో ట్ర కూడా (పారంభించారు. అయితే జాతీయ 
విద్యా సంస్తల కంటే హెచ్చుచోట్ల స్వదేశీ ఉద్యమం 

తల ఎ త్తింది. ఆం|ధలోని అనేక జిల్లాలలో స్వదేశీ 
' ఉద్యమాన్ని (ప్రచారంచేస్తూ సభలు జరిగాయి. 

1904 లోనే నెల్లూరులో వి. రామేశం, కె. ఎస్. 
నుబ్రహ్మణ్యశా స్త్రీ' తదితరులు కలిసి, స్వదేశీ ఉద్య 
మాన్ని (వచారంచేస్తూ బహిరంగ సభ జరిపారు. 

రాజమం(డిలో స్వదేశీ ఉద్యమానికి గంటి 

లక్ష్మన్న, స్యాయపతి సుబ్బారావు, ఫీమశంకరరావు, 
సుదర్శనరావు, డాక్ష రు కృష్ణారావు వంటివారు నాయ 
కత్యం వహించడంతో, ఆ ఉద్యమం విద్యార్థిలోకానికి 
మాత్రమేకాక, వ్యా పారవర్గాలకు సై సెతం వ్యాపించింది. 
నాళం పుల ల్లయ్య, ఆలపాటి" భాస్మ-రరామయ్య వంటి 
వ్యాపారులు స్వదేశీ వస్తువులను మాత్రమే విక్రయించ 
డానికి నిర్హయించుకొన్నారు. ౩. రామచం(దరావు వంటి 

భూస్వాములు కూడా స్వదేశీ వుద్యమాన్ని బలపర్చారు. 

ఫలితంగా రాజమండ్రిలో జాతీయ సారి శ్రామిక సంస్థ 
వెలసింది. 

గుంటూరుకు చెందిన భావనాచారి, సారి|శామిక 
శిక్షణకొరకు యువకులను జపాన్ దేశానికి పంపాలని, 
వారు అక్కడ శిక్షణపొంది, స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాక 
జాతీయ పరిశ్రమలను స్థాపించవచ్చునని సూచించారు, 
ఉదారులె న జమీందారులు పారిశ్రామిక శిక్షణకు 
యవకుంను జపాన్ పంపడానికి విరాళాలు ఒసగాలని 

పి చేశారు ఈ విషయంలో సేతు సోదరులైన 
pe సరావు, మాధవరావు (ప్రముఖపాత వహించారు. 

చల ప్తి 

జమీందారు స్వదేశీ ఉద్యమానికి చేయూతనిచ్చారు. 
కడపలో జంగంకోటి హరిఅప్ప, భద్రాచలం 

వెంక పేశ్వరరావు స్వదేశీ వస్త్రాలయాన్ని పారం 

భించారు. 



నం (గామ చరతి 

1908 లో నెల్లూరులో మహాంకోౌళి గ్రీనివాస 

శొస్త్రులు స్వదేశీ సొసెటీని స్థాపించగా, వెన్నెల 
కంటి నరసయ్య ఇంట్లో రాతి. పాఠశాలను 

నిర్వహించారు. 

గుంటూరులో స్వదేశీ ఉద్య మానికి కొండా వెంక 

టప్పయ్య, వింజమూరి భావనాచారి స్వదేశీ ఉద్య 

మానికి నాయకత్వం వహించా రు. 

జపాన్కు వెళ్ళిన యువకులు 
' కొకీనాడకు చెందిన మల్లాది వెంకటసుబ్బారావు, 

1901 లో పెన్సిళ్ళ త తయారులో శిక్షణ పొందడానికి 

జపాన్ వెళ్ళాడు. గుంటూరుకు చెందిన “సేవాయాన 

నిధి” నుంచి ఈ యువకుని విదేశీయానానికి ఖర్చు 
చేయబడింది. 

బళ్ళొరికి చెందిన ఎస్. రామారావు గాసు, చేతి 

గడియారాల ఉత్ప శి తిలో శిక్షణ పొందడానికీ. మద్రాసు 

జాతీయనిధి, పారి! శ్రామిక సంస్తలు సమకూర్చిన నిధు 

లతో జపాన్ వెళ్ళాడు. 

_రాజమండికి చెందిన (ప్రముఖ కలప వ్యాపారి 

ఎ. భాస్క-రరామయ్య, మృదాసు జాతీయనిధి వారు 

యిచ్చిన విరాళాలతో గోబేటి జానకిరామయ్య కార్డు 

బోర్డు, స్టాఫబోర్డు ఉత్ప శ్రి తిలో శిక్షణ పొందడానికి 

ఒకోసా వెళ్ళాడు. 

లక్షో9 చ సపేటింగ్, అనుబంధ సరి|శమలలో శిక్షణ 

వాయన “రాజమండడి నుంచి మామిడి రేవేంద్రం 

వి దేశాలకు వెళ్ళాడు. 

స్వదేశి ఉద్యమ వ్యాప్పెకె [గ్రంథ 

(ప్రచురణ 

ఇచే దశలో స్వదేశీ ఉద్య మవ్యా ప్రి పికి దోహద 

మిచ్చే అనేక (గ్రంథాలు (ప్రచురితమయ్యాయి. వీటిలో 
అ త్తిలీ సూర్యనారాయణ 

దారిద్ర్యం, ” 

“భారత మాతృ శతకం” 'పేర్కొనదగినది. 

స్వదేశీ ఉద్య మవ్యా_ ప్లికి మద్రాసు మహాజనసభ 
15.2. 1806 న సమావేశమై నిర్భిష్ష . కార్య (క్రమాన్ని 

రూపొందించింది. 

రచించిన “పాందూ. 

మంగిపూడి వెంకటశర్మ రచించిన 

29 

1. వివిధ జిల్లాలలోను, సబ్ డివిజన్లలోను. 

చేనేత విద్యాలయాలను న సాపిందాలి 2. ఉన్ని, సిల్కు 

వస్తాంల నేత నేర్పడంతోపాటు పాఠశాలలలో అల్లిక 

యంతాలను (పవేశ పెట్టాలి. ౨. నేతమగ్గాలను అభి 
వృద్ధి పర్చడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. 4. కొద్దిపాటి 

పెట్టుబడితో చాకులు, క _తైరలు, తాళాలు, సల్ 

(బంక్ పైసలు గుండీలు, “కొవ్వొత్తులు వంటి వాటిని 

తయారుచేసే లఘు సరిిశ మలను "స్థాపించాలి. ర్. 

జాతీయ పాఠశాలలలో అధ్యాపకుల పని చేసే యువ 

కులకు శిక్షణ గరపే నిమి త్తం జాతీయ విద్యార్థి ఉప 

కౌర వేతనాలను ఒసగాలి- 6. నిరుపేద _లెన "చేనేత 
కార్మికులకు హామీ కె పరపతి సౌకర్యం కల్పించాలి, 

7. స్వదేశీ వస్తువులను కమీషన్ ప్రాతిపదిక పె విద్యా 

రులు ఇంటింటికి తిరిగి అమ్మే పద్దతని పోత్స 

హీంచాలి. 

ఈ కార్య(కమం అమలుకు అవసరమైన నిధులను 

వసూలు చేయడానికి. జమీందారులను, బ్యాంకర్ల ను 

వ్యాపారులను ఇతర (ప్రముఖులను కలుసుకోవాలని 

మ(దాసు మహాజన సభ ని ర్రయించింది. 

పెళ్ళిళ్ళు తదితర వేడుకల 

నిధికి విరాళాలు వసూలు 

వ్యాపారులు రూపాయికి 

ధర్మం చేయాలని కోరారు. 

రాజమం(డికి చెందిన బాఎభారతి సమితి సభ్యులు, 

రాజమం (డి గవర్నమెంట్ ఆర్స్ కాలేజీనుంచి బహి 

ష్కతు లెన విద్యార్దులు రహస్యంగా చుట్ట్లువక్క-ల 

(గ్రామాలలో స్వదేశీ ఉద్యమం గురించి (పచారం 

చేసినట్టు ధవశేశ రానికి చెందిన రెవరెండ్ ఆర్స్ 

అనే “నుక (ప్రచారకుడు జిల్లా కలెక్షర్ కు పంపిన 

రహస్య ని వేదికను బట్టి వెల్లడ వుతున్నది. 

విశాఖ పట్నంలో “వల్లూరి మహారాణి (_పోత్సా 

హాంతో 1905లో భారతి స సంఘం అనే మహిళాసంస్థ 

ప్రారంభించబడింది. ఆ రోజులకు చెందిన సి. ఐ. డు 

రిపోర్టులను పరిశీలిస్తే ఈ ,కిందివారు (పభుత్వ న్యతి 

రేక - కార్యకలా పాలలో చురుకుగా పార్గాన్నట్లు 

"పీ5 రొఎనబడింది.. 

- బందరుకు చెందిన ముట్నూరి కృష్ణా రావు, ఇతి. 

రాజా. ,సురేం; ధనాథ్... ఆర్య. హరి సర్వో త్ర తనమురావు,: 

చిల్ల రిగ మాధవరావు, పట్టాభి సితారానుయ్య, అట్లూరి | 

అలాగే 

సందర్భంలో జాతీయ 

చేయాలని నిశ్చయించారు. 

ఒక పెన, జాతీయ నిధికి 



24 

సూర్యనారాయణ, బొబుప లి నారొయణరావు, కౌతా 
గక్రీరామశాస్ర్రి, విజయవాడకు చెందిన బోడి నారాయణ 
రావు, రంగనాథనాయుడు, గుంటూరుకు చెందిన 
ఉన్నవ లక్షీ కనారాయణ, దేవగు ప్ర శేషాచలపతిరావ్ష, 
కాటంరాజు రాజేశ్వరరావు, రాజమం డికి చెందిన 
కరణం గున్నేశ్వరరావు, మ దానుకు చెందిన వెంకట 
సుబ్బయ్య, ఏలూరుకు చెందిన మామిడి దేవేందం. 
పముఖపాశత్ర వహించారు. 

అంగ్రేయులకు అవహేళన 

ఆం(ధ్రదేశంలోని ఆంగ్లేయులను అవ హేళన చేయ 
డానికి వారు కన్చించగానే *వందచేమాతరం' వంటి 
నినాదాలు చెయడమే కాక, క లెక్షరుగా పదవీ విరమణ 
చేసి స్వదేశమునకు తిరిగి వెపకున్న (బెయిడ్ వుడ్ కు 
వీడో-లు సన్మాన సభకు (ప్రతిగా రాజమండ్రిలో 
టంగుటూరి (శ్రీ రాములు, గంటి లక్ష్మన్న వంటివారు 
ఒకవంట వాడికి వీడో-లు సన్మానసభ ఏర్పాటు చేసి, 
ఆంగ్రేయుల పద్దతిని అవహేళన పర్చారు. 

కె రరిస్టు దోరణలు 

వందేమాతరం ఉద్యమకాలంలో ఆంధ దేశంలో 
"జిరోరిను ధోరణులు “కొద్దిగా పొడసూపక పోలేదు. 
తెనాలి డాంబుశకేను, బాపట్ల వి(దోహకేసు ఇందుకు 
నిదర్శనం. అలాగే అమేరికాలో ఏర్చుడిన గదర్ 
పార్టీలో ఆంధధ్రుడెన దర్శి చెంచయ్య చేరినప్పటికీ 
ఆయన తర్వాత ఆ ఆ ధోరణి నుంచి బయటపడ్డాడు. 

(బాహ్మణితర ఉద్యమానికి బీజాలు 
వందేమాతరం ఊ ద్యమంలో ప్రధానంగా, 

(ప్రముఖంగా విద్యావంతు ఒలెనట్రాహ్మణులు పొల్లొన్నా 
రని, (బాహ్మణొతరులు ఆ ఉద్యమానికి దూరంగా 
వున్నారని అప్పటి సి.ఐ.డి. రిపోర్టులలో (ప్రత్యే 
కంగా శే పరి ర్కొన్నారు. 

విద్యా వంతులైన (బొహ్మణులు పరిస్తితిని ముందుగా 
ఆకళింపు చేనుకొన శాతీయోద్యమంలోకి దువుకగా 
విద్యా విషయకంగా వెనకబడివున్న (బ్రాహ్మణేతరులు 

కొంత ఆలస్యంగా స్యాతం(త్రద్యమంలో దైవే 

కింఛాధని ఛెప్ఫువచ్చు. 

తలుణునాఖి సాంతం (తో © 

చీలించి, పాలించడంలో నేర్పరులై న (బిటిష్ వల 
సాధిపతులు ఆం(ధ దేశంలో (వాహ్మాణీకర ఉద్య 
మానికి వీజాంకురాలు వేయడందాారా, బాహ్మణ 
నాయక్రత కంలో గల జాతీయో ద్య మాన్ని దెబ్బ 
తీయాలన్న దృష్టితో మింటో మార్చ సంస్కరణలలో 
కమ్యూనల్ _పాతినిధ్యం (వవేశ పెట్టారు. డ్ త్ర 
రోత్తరా జసి సెస్ పార్టీ స్థాపనకు ఇదే "పాతిసదక 
అయింది. ఊఉ “తర భారతంలో బాందూ. ముస్తిం మత 
విభేదాలను రెచ్చగొట్టిన క్రై, దక్షిణభారతంలో 
(ద్రాహ్మణ..(బాహ్మణే.ర "విభేదాలను తెల్ల దొరలు పని 
గట్టుకొని రెచ్చగొట్టారు. 

మింటో = మార్త సంస్కృ రణ లు 

భారత వాతీయాద్యమాన్ని దెబ్బతీయడానికి 
మింటో. మార్త సంస్కరణలను 1810లో [పవేశ 
పెట్టారు. ఆ సంస్క-రణలతోపాటు వాక్, పత్రికా 
స్వేచ్చను అరిక"పే చట్టాలను కూడా జారీచేశారు, 

అయినా (ప్రయోజనం లేకపోవడంతో వె(స్రాయి 
మింటోను, సెక్రబరీ ఆఫ్ 'సేట్ మార్త జంటను 
(బిటిమ (ప్రభుత్యం ఆ పదవులనుంచి" తప్పించి, 
క్ త్తవారిని నియమించింది. 

"వందేమాతరం ఉద్యమాన్ని బల్యపయోగంద్వారా 
అణచడం సాధ్యంకాదని (గ్రహించిన [బ్రిటిషు వలసాధి 
పతులు 1911 డిసెంబరు 12న జార్జి చక్రవ ర్తి ద్వారా 
బెంగాల్ విభజనను రద్దుచేస్తూ లె (పకటింపచేశారు. 
జాతీయోద్యమం బలంగావున్న _ కలకతానుంచి భారత 
రాజధానిని ఢిల్లీకి మార్చాలని అప్పుడే. నిర్ధ యించారు. 

అనంతరం జాతీయోద్యమం, స్వదేశ ఉద్యమాలు 
_సదితలో పడిపోయాయి, జాతీయోద్యమంలోని అతి 
వామలె న బాలగంగాధరతిలక్ను మాండలే జైలులో 
ఆరేళ్ళపాటు నిర్బంధించడం, అలాగే బి పిన్ ఇ చంద 
పాల్ను అరెస్టు చేయడం, నిరాశతో లాలా లజపతి 
రాయ్ అమెరికా వెళ్ళిపోవడం, అరవిందఘోష్ రాజ 
కీయాలంచే విర ర్త కలిగి, పుదుచ్చేరిలో ఆశ్రమం 
స్థాపించడంతో జాతీయోద్యమం పై మితవాదుల (పథా 
వం పెరిగిపోయింది. 

ఆంధ్రదేశంలో. మితవాదులై న కొండా వెంక 
టప్పయ్య, బి. ఎన్. శర్మ "వంటివారి (ప్రాబల్యం 
హెచ్చింది, 



వందేమాతరం ఉద్యవంం నంంచి ఆం ధోద్యమం వుట్టుక 

“వందేమాతరం”, స్వదేశీ ఉద్యమాలతో ఆంధధ్రు 
లలో చె చె తన్యం వెల్లి విరిసింది. అయితే జాతీయో 

ద్యమం మిత వాద నాయకత్వం చేతుల్లొకి పోవడం 

తోను, మింటో. మార్త సంస్కరణలు నిరాశాజన 

కంగా వుండటంతోను జాతీయోద్యమంలో 1910 

నుంచి స్తబ్దత ఏర్పడింది. ఆ దశలో ఆం(ధుల దృషి 

తెలుగుజాతి గత పాభవం వె వెపు మళ్ళడ 0 త్రో 

(పత్యేక రాష్ట్రం కావాలన్న కాంక్ష ఆంధులలో 

బయలుదేరింది, 

కొమ్మురాజు లక్ష్మణరావు స్థాపించిన వి జ్జ న 

చందికా మండలి 1910 లో “ఆం ధుల చరితము” 

(పకటించింది. అది బహుళ (ప్రచారం పొందింది. 

దీనితో ఆం(ధులలో ఆం(ధాభిమానం మొలకె తి పెరగ 

సాగింది. ఇ 

మ(దాసు రాష్ట్రంలో ని వి _పర్తంలో 58 శాతం, 

జనాభాలో 40 శాతంగా గల "అరధ (పాంతం ఆర్టి 

గానూ, విద్యావిషయకంగానూ , ఉద్యోగాల విష 

sen వెనుకబడివుండటం ఏమిటన్న పశ్న, 

ఆలోచన ఆంధుల హృదయాలలో ఉదయించాయి. 

దానికి తమిళుల పెత్తనం, అవహేళనలు తోడ 

య్యాయి. 

ఒక తమిళుడు తెలుగుగడ్డ పై 3 లులో (పయాణం 

చేస్తూ, తోటి ప్రయాణీకుడె న 'కెలుగువాడితో నే అన్న 
మాటలు ఇవి; “తెలుగువాళ్ళు వెసకదిడ్డ జాతి, వాళ్ళకు 

బుర్రలు లేవు, మా భాష్యం అయ్యంగార్, ముత్తు 

స్వామి అయ్యర్ వంటి వారు పీళ్ళకు లేతు.” 

హిందూ పత్రికలో 1911 ఏపిల్ ఊ త్రరార్డంలో 

“తెలుగు (పజల స్తుత పరిస్టితి” గురించే ఒక విలే 

కరి వరసగా ఆరు వ్యాసాలు (పచురించాడు. ఆ వ్యాసొ 

లలో తెలుగు (ప్రజలు అన్ని విధాల ఎలా వెనుకబడి 

వున్నారో సోదాహరణంగా నిరూపించాడు. 

మాసు రాష్ట్రంల్ గ[నుంది తెలుగేతరులు ఊన్న 

తాదికారులు కాగా, కేవలం శీ మంది తెలుగువారు 

మా(తమే ఉన్నతాధికారులుగా వున్నారని జిల్లాజడ్డి పద 

ఏని పొందగల్లి న ఆంధ్రుడు ఒక్కడూ లేడని, 'కాగా, 

ఆం(ధ్రేతరులు 19మంది జిల్లాజడ్డి పదవులలో వున్నారని, 

ఆంధ్రదేశంలోని బాపట్ల, బందరు, నర్సాపురం, రాజ 

మండి, విశాఖపట్నం, పర్లాకిమిడి వంటి చోట్ల విద్యా 
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సంస్థ లకు ఆం[ధేతరులే అధికారులు కావలసిన దుర్గతి 

పట్టిందని ఆ వ్యాసాలలో వెల్ల డించా 

“ అంతకు రెండు నెలల పూరం 1911 ఫి(బివరి 4న 

గుంటూరునుంచి వెలువడే “దేశాభిమాని” ఆంగ్ల - 

ఆం(ధ వారపత్రిక పెద్ధ సంపాదకీయం వాసీంది, 

తెలుగు పజల మధ్య సౌహార్డం పెంపొందించడానికి, 

తెలుగు (పజల (ప్రత్యేకావసరాలను గురించి చర్చించ 

డానికి (ప్రత్యేక రాజకీయ మహాసభ జరపాలని సూచిం 

చింది. 

1911 డిసెంబరు నాటికి (ప్రత్యేక ఆంధ రాష 

కోర్కె. ఒక నినాదంగా రూపుదాల్చింది. 1911 డిసేం 

బరులో “దేశాభిమాని” పత్రికలో (ప్రచురించిన లేఖలో 
ఎన్* నారాయణరావు ఇలా రాశాడు. 

“తెలుగు (పతిభ అంతరించిపోతున్నది. అది 

పూ ర్తిగా అంతరించిపోకుండా చూడవలసిన బాధ్యత 

(వభుత్వానిదే. తెలుగు (పజలను (ప్రత్యేక (ప్రభు 

త్వం (క్రిందికి తెచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది 
సాధ్యం. 99 

ఆ లేఖ (ప్రచురిత మైన వారంరోజులకు సి. శేష 

గిరిరావు అదే ప(త్రికలో (ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని 

ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరాన్ని వక్కాణ్స్తూ వరు 

సగా వ్యాసాలను (పచురించాడు. 

ఇలా (ప్రారంభమైన (ప్రత్యేకాం(ధ రాష్ట్ర వాంఛను 

బొంబాయినుంచి వెలువడే ఆంధప్మత్రిక, బందరునుంచి 

వెలువడే “కృష్ణా పతికి సమర్థించి పచారం చేయ 

డంతో 1912 నోటికి ఆంధ్రో ద్యమం వూపునందుకుంది, 

(పత్యేక రాష్ట్రం కావాలని కోరినంత మ్మాతాన సరి 

పోదని, ఆ కోర్కె సాధనకు నిర్చిషమైన కార్య 

కమాన్ని రూపొందించి ముందుకు సాగాలని దేశౌొథి 

మాని సంపాదకీయ వ్యాసంలో ఉద్భోదించింది. 

ఆం[ధ దేశమంతటా ఆందోళన జరపాలని బహి 

రంగ సభలు ఏర్పాటుచేయాలని, మహాసభలు జరిపి 

(పత్యేక రాష్ట్ర సాధన గురించి చర్చించాలని, ప్రభుత్వం 

వద్దకు (తిని ధివర్గాలను పంపాలని ఆ పత్రిక సూచిం 

చింది. తెలుగు పత్రికలు (ప్రపంచ రాజకీయాల గురించి 
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కౌక, ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించిన వై షయాల 
గురించి రాయాలని దేశాభిమాని కోరింది. 

నిడదవోలు మహాసభ పత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్రం స్థాపన ఆవశ్యకతను 
గురించి పత్రికలు సాగించిన (వేచారం (ప్రభావం 
1912 నాటికి కనపడింది. 1912 కే మాసంలో నిడద 
వోలులో ఐ. రామదాసు అధ్యక్షతన గోదావరి, 
కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల సంయు క్ర మహాసభలో 
(పత్యేక ఆంధ రాష్ట్ర స్తాపన సమస్య తీర్మాన 
రూపంలో చర్చకు వచ్చింది. అయితే ఆం|ధు లంద 
రికీ సంబంధించిన సమస్య పై కేవలం ఒక (పాంతానికి 
పరిమిత మెన ఈ మహాసభలో చర్చించడం ఉచితం కాదని స్. నరసింహారావు తెచ్చిన అభ్యంతరంతో 
(వత్యేకాం(ధ రాష్ట్ర తీర్మానాన్ని అధ్యక్షులు చర్చకు 
అనుమతించలేదు. మదాసు రాష్ట్రంలోని ఆం(ధు 
లందరికీ _పాతినిధ్యం వహించే (పత్యేక మహాసభను 
జరపాలని సి. నరసింహారావు చేసిన సూచనక్త కొండా 
వెంకటప్పయ్యతోసహా పలువుదు _పతినిధులు ఆమో 
దం తెలిపారు, 

ఆ నిడదవోలు మహాసభ నుంచి గుంటూరు 
చేరగానే, కొండా వెంకటప్పయ్య, అఖిల భారత ఆం(ధ 
నుహాసభను జరపడం గురించి, వి. భావనాచార్యులు, 
ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, సి. శేషగిరిరావు, జె. గురు 
నాధం వంటి [పముఖులతో చర్చించారు. కొండా వెంక 
టప్పయ్య కౌర్యదర్శిగా ఏర్పడిన స్థాయీ సంఘం 
అఖీల భారత ఆం|ధ మహోసభ నిర్వహణకు సన్నా 
హోలు (ప్రారంభించింది. 1818 మే మాసంలో ఆ మహా 
సభను బొపటలో జరపాలని ఆ నాయీ సంఘం నిర, (ag) 

, వ! 
రక యించింది. 

నిడదవోలు మహాసభ అనంతరం, (పత్యేక ఆంధ రాష9ం ఏర్పాటు సమస్య పై పెద్దఎత్తున వాదోపవాదాలు 
ఆంగ్ల, తెలుగు పత్రికలలో చెలరేగటంతో (ప్రత్యేక 
రొష్ట్రంపె పేజాభి పాయం కమేణా ఘనీభవించింది.. 
(పత్యేక రాష్ట్ర సాధనకోసం ఆందోళన జరపడానికి 
సమయం ఆసన్నంకౌలేదని, తెలుగు, తమిళ (ప్రభు 
తోషదో(గుల మధ మనస్పర్థలు మరింత త్రీ[వ్రం వా శ్ర ధ 
కౌగల (సమాదం వుందని, ఆం(ధుల మధ్య ఏకీభావం 
సాధించకుండా, అధికారంలోవున్న తమిళులతో తగవు 
కొని తెచ్చుకొనడం మంచిదికాదని కృషాప(తిక్లలో 

(3 (పచురిత మెన ఒక వ్యాసంలో హోెచ్చారింపబడింది. 

తౌలుగునాటు సూతం [త ల్ 

(ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్రం వెంటనే సిద్దించినా, సిద్ధిం 
చకపోయినా దానికోసం ఆందోళన ఆర౦ఖించవలసిం దే 
నని “దేశమాత” పత్రిక రాసింది. 

మితవాద కాం(గెస్ వాదియెన న్యాయపతి సుబ్బా 
రౌవు వంటి వారు (ప్రత్యేక ఆంధ రాష్రం ఏర్పాటును 
వ్యతిరేకించాడు. (ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్భడి తే 
అది చిన్న రాష్ట్రం అయిపోతుందని, కనుక అది 
గవర్నర్ [కిందకాక కమిషనర్ (క్రిందకు వస్తుందని 
వాదిస్తూ ఆయన వ్యతిరేకించాడు. 

ఆ అభ్యంతరానికి . డాక్షరు పట్టాభి సీతారామయ్య 
సమాధానం చెబుతూ, (పత్యేక ఆం(ధ రాష్ట్రం ఎంత చిన్నదైనా, కమిషనర్ పాలన కిందకు వష్చినా ఫరవా 
లేదని, దేశంలో భాషా (ప్రయుక్త రాష్టా9ల నిర్మాణం 
జరగాలని 1918 ఫిబవరి 26 వ తేదోొహందూ "పతి 
కలో లేఖ (పచురించాడు. 

తమిళుల అవహేళన 
తేక ఆం ధరాష్ర నిర్మాణం విషయంలో 

ఆం|ధుల మధ్య ఏకీభావం లేక, ఇలాంటి తర్హన భర్త 
నలు సాగుతుంపే, రెండవవె పున తమిథలు ఆం|ధుల అభిలాషను గురించి అవహేళన చేయసాగారు. 

వెంట నే ఆం(ధరాష్ష్రం ఏర్పడితే, దానికి అవసర మైన ఉన్నతాధికారులు, హైకోర్లు జడ్జీలు. ఎక్కడ 
నుంచ్చి వనారు ? ఆ బాధ్యతలు, నిర్వహించగల్లిన 
అర్హతలు, యో గ్య తలు వున్న ఆం(ధులు ఏరి ? 
ఎక్కడ? (పత్యేక రాషారన్ని కోరేముందు, ఆం ,భులు 
అభివృద్ది, అర్హతలను, యోగ్యతలను పొందటం 
మంచిది. మద్రాసు వంటి పెద్ద రాష్ట్రంలో వుంటూ, 
వారు ఆ పనిచేయాలని నూచిసూ “విళ్వామి[త' పేరుతో 
1812 ఆగను 29 వ తేది “పాందూ*లో ఒకలేఖ (ప్రచు 
రిత మెంది. 

(్రక్యేక ఆంధధ్ర రాష్ట్రం. ఏర్పాటు. విషయంలో 
నెలూరు రాయలసీమ జిలాలు, ఉత్తరాం(ధ జిల్లాలకు 
చెందిన (పముఖులు అవత ఉతుకతను (పేదర్శించక 
పోవడం, రాయలసీమ జిల్లాలలో స్థిరపడి, రాజకీయా 
లలో (పముఖపా(త్ర వహిస్తున్న కేశవపి శె (గుత్తి 
ఎకాంబరఅయ్యర్ (నంద్యాల) వంటివారు తమిళుల 
పెళత్రనం పరిరక్షణ కోసం (పత్యేక ఆం(ధ రాష్ట్రం 
ఎరాటును వ్యతిరేకించడం. ఇలాంటి వాతావరణంలో 
1918 మేలో బాపట్లలో జరుపతల పెట్టిన మొట్టమొదటి 



నం/గామ భర/ల్ 

ఆం(ధ మహాసభలో వివాద రహిత మైన అంశాలను _ 

ఆం(ధుల (పయోజనాల రక్షణకు ఆంగ్ల దిన ప్మతికను 

(పారంభించాలని, ఆం(ధులకు (పత్యేక యూనివ రి 

టీని ఏర్వాటుచేయాలని, సైన్యంలో తెలుగువారు చే 

డంపై విధించిన ని షధాన్నితొ లగించాలని కోరే శర్మా 

నాలను మాతమే చర్చనీయాంశాలుగా సూచిస్తూ 

ఆం|ధ మహాసభ స్థాయీ సంఘం సంయు క్త కార్య 

దర్శులు 1912 సేపైంబరులో ఒక సర్క్యులర్ ను 

జారీ చేశారు అందులో (ప్రత్యెక రాష్ట్ర్రం ఎర్పాటు 

(ప్రస్తావనలేదు . 

బాపట్ల మహాసభ 

1918 మే 26 న బోపట్లలో తొలి ఆంధ మహాపభ 
జరిగింది. 2 వేల మంది పరిశీలకులు, 800 మంది (పతి 

నిధులు మదాసు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి 

ఆ మహాసభకు హాజరయ్యారు. “హైదరాబాద్, వరం 

గర్, నాగపూర్ ల నుంచి కూడా 'వతినిధులు వచ్చి 

ఆ మహాసభలో పాల్గొన్నారు. 

ఆ మహాసభకు అధ్యక్షత వహించిన మితవా దవర్ష 

నాయకుడు బి. ఎన్. శర్మ తన అధ్యక్షోపన్యాసంలో 

ప్రత్యేక ఆ౦(ధరాష్ట్రం ఏిర్చాటుగురించి (పసావించి, 

అందుకోసం ఆందోళన (ప్రారంభించడానికి తగిన 

సమయం ఆసన్నం కాలేదని, వెంటనే ఆందోళన 
ప్రారంభిస్తే మేలు జరగకపోగా, కీడు వాటిల్ల వచ్చు 

నన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు, 

ప్రత్యేక ఆం(ధ రాష్ట్ర నిర్మాణాన్ని కోరుతూ 

వి. రామదాసు (ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానంపె మొదట 
_పతినిధుల సభలోను, అనంతరం మహాసభలోను 

తీవ్రమైన చర్చలు, వాదోపవాదాలు సాగాయి. న్. 

సుబ్బారావు, ఏమ్. ఆదినారాయణ. ఎమ్. రామచ౧(ద 

రావు వంటి వారు తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించారు. 

చివరకు ఈ అంశంపె నిర ర్ర యాన్ని వచ్చే RON 

ఆం[ధ మహాసభకు "వాయదా వేస్తూ, ఆ తీర్యానాని 

సవరించారు. గడచిన రెండేచ్ళగా (పత్యేక ఆంద్ర 
రాష్ట్ర నిర్మాణం కోసం పెద్దఎత్తున (ప్రచారం చేస్తున్న 

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల గ్రుతిసధులకు బాపట్ల మహా 

సభ 'సర్త యం ఆశాభంగం కల్గించింది. 

బాపట్ల మహాసభలో ఆం(ధరాష నిర్మాణం విష 

యంలో “రాయలసీమ, నెల్లూరు, G త్తరాం్యధ్ర జిల్లాల 

(ప్రతినిధులు అంత ఉత్సాహం ప్రదర్శించడంలేదని 

శ 

(గహించిన కృష, గుంటూరు బిల్లాల నాయకులు 

కొండా వెంకటప్పయ్య, పట్టాభి" సతారామయ్య, 

ముట్నూరి కృషారావు, వల్లూరి సూర్యనారాయణ 
(3) 

బృందం నంద్యాల, గు త్తి, అనంతపురం, బళ్ళారి, 

చిత్తూరు, కడపలలో బహిరంగ సభ జరిపి, (పత్యేక 

ఆంధ రాష్ట్ర నిర్మాణం ఆవశ్యకతను వివరి చారు. 

అనంతరం కొండా వెంకటప్పయ్య బరంప్పరం, విశాఖ 

పట్నం, కాకినాడ, రాజమం(డ్రిలలో బహిరంగ సభల్ల్' 

(ప్రసంగించారు. 

బాపట్ల ఆంధ్రమహాసభ అనంతరము జరిగిన వివధ 

జిల్లాల " మహాసభలలో ప్రత్యేక ఆం|ధరాష్ట్ర 

నిర్మాణ సమస్య చర్చకు వచ్చింది. (ప్రత్యేక 

రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ విశాఖపట్నం జిల్లా మహానభ 

అధ్యక్షులు ఎమ్. సూర్యనారాయణ (ప్రసంగించారు. 

విజయవాడ మహాసభ 

1914 ఏపిల్ 11న విజయవాడలో జరిగిన రెండవ 

ఆం(ధమహాసభకు అధ్యక్షత వహించిన ఎన్. సుబ్బా 

రావు చేసిన ప్రసంగం (పతినిధులకు తీరని ఆశాభంగం 

కల్లించింది, అయి తే (ప్రత్యేక ఆంధ రాష్ట్రాన్ని 

ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఎమ్. సూర్యనారాయణ 

పతిపాదించగా ఏ. రామదాసు బలపర్చారు. ఆ 

తీర్మానం అత్యధిక ఓట్ల మెజారిటీతో ఆమోదించ 
బడింది. 

అదే సంవత్సరం మే మాసంలో జరిగిన విశాఖ 

పట్నం జిల్లా మహాసభకు అధ్యక్షత వహించిన వెంకట 

పతిరాజు “ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని తీర్మానించిన 

పిమ్మట, దానికోసం ఆందోళన (పారంభించకపో వడం 

అవివేకమని హెచ్చరించారు. 
ఏది ఏమైతేనేం 1914 సంవత్సరాంతాసికి ఆం(ధు 

లలో అత్యధేకులలో (ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడాలన్న 

ఆకాంక్ష బలంగా వేరూనిందని చెప్పవచ్చు. 

మాతృభాషలో విద్యాబోధన 

1915 మే మాసంలో విశాఖపట్నంలో రాజా పాను 
గంటి రామరాయణీంగార్ అధ్యక్షతన జరిగిన మూడవ 

ఆంధ మహాసభలో _ద్రత్యేకాం_ ధ వాంఛను పున 

రుద్దాటించారు. దాంతో పాటు ఉన్నత పాఠశాలలలో 

విద్యాబో ధనను తెలుగులో సాగించాలని తీర్మానించారు. 

తమిళ దిన పత్రిక “స్వదేశ మిత్రన్”ొ తెలుగులో 
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విద్యాబోధనను (ప్రవేశ పెట్టాలన్న కోర్కెను సమ 
రించింది. 

1916 లో కాకినాడలో మోచర రామచం(దరావు 
అధ్యక్షతన జరిగిన నాలుగవ ఆం(ధ మహానభలోను, 
1917 జూన్ లో నెల్లూరులో కొండా వెంకటప్పయ్య 
అధ్యక్షతన జరిగిన అయిదవ ఆం(ధ మహాసభలోను 
ఉతరాం(ధ (ప్రతినిధులు (పత్యేకరాష్ట్రం కోరే తీర్మా 
నాన్ని సమర్థించగా, రాయలసేమ, నెలూరు ప్రతి 
నిధులు తమ వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు. 

నెల్లూరు మహాసభలో విభేదాలు తీ(వస్తాయకి చేరి, 
ఆంధ మహాసభ  చీలిపోత్రుందా అన్న పరిస్టితి 
ఎర్చుడింది. 

ఆంధ కాం గెసు సర్కిల్ ఏర్పాటు 
ప్రత్యేక ఆంధ రాష సాధనకు ముందు ఆంధ 

కౌంటగెస్ సర్కిల్ ఏర్పాటు అవసరమని ఆంధ 
నాయకులు గు రించారు. 

1885లో కౌంగగెస్ సంస్థ స్థాపితమైన నాటినుంచి 
మ(దాను రాష కాం(గాస్లో అం(ధులు (ప్రముఖ 
పా(త వహించారు. 1914లో మ్మదానులో జరిగిన 
కౌం(గెస్ మహాసభకు 256 వుంది ఆం(ధ (ప్రతినిధులు 
హాజరయ్యారు. అయినా కాం[గెస్ కార్యవర్గంలో 
ఆం(ధులకు స్థానం లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

కొండా వెంకటప్పయ్య, డాక్టరు పట్టాభి సీతా 
రామయ్యలు ఇద్ధరూ దేశంలో భాషా (స్రయుక్త (ప్రాతి 
పదికపె రాష్టా9ల పునర్నిర్మాణం జరగాలని వాదిస్తూ 
రచించిన కరపత్రాన్ని అచ్చువేసి, దేశవ్యా పంగాగల 
కౌంగెస్ వాదులకు పంపించారు. ఆంధ కాంగస్ 
నాయకుల ఆందోళన ఫలితంగా 1918 జనవరి శి2ి వ 
తేదీన న్యా యపతి సుబ్బారావు అధ్యక్షులుగా, కొండా 
వెంకటప్పయ్య కార్యదర్శిగా ఆంధ కౌం(గస్సక్కి_ల్ 
ఎర్పాటు అయింది. తమిళుల ప తనం నుంచి బయట సడడానికి ఆంధ్రులు సాగించిన ఆందోళనలో త్ర 
విజయం ఇది, 

తెపుంగాక్రా (పాంతంలో చెతన్య దీవి ద ఏ (బిటిష్ పాలన (కింద మద్రాసు రాష్ట్రంలో నివ 
ళు సిస్తున్న రెండు కోట్లమంది తెలుగు (పేజలు వందే మాతరం ఆం(ఫోద్యమాల ద్వారా చెతన్య (ప్రదీ ప్ప 

యై 
అటే అవుతున్న సమయంలోనే ఇంచుమించుగా, నెజ్రాం ా 

వ్ 

కోలుగునాటభీ న్నారతోం [లో గ్ర 

నవాబు పాలన [కింద పౌదరాబాద్ సంస్థానంలోని 
తెలంగాణా (పొంతంలో నివసిసున్న కోటి మంది 
తెలుగు (పజలలో _చెతన్యానికి (గ్రంథాలయోద్యమం 
నాంది అయింది. 

హైదరాబాద్ సంస్తానం రూవు రేఖలు 
హేదరాణాద్ సంస్థానరీ వి స్తి ర్రం 82 708 చదరప్ప 

మెళ్ళు. జనాభా కోటి 85 లక్షలు. ఈ సంస్థానం 
నాలుగు సూబాలుగా _ వరంగలు, మెదక్, బొరంగా 
బాద్, గుల్చర్లా సూబొలుగా విభజించబడింది. వరం 
గలు, మెదక్ నూబాలు తెలుగు (_పాంతాలు. ఈరెండు 
సూబాలను కీ జ్రిలాలుగా విభజించారు. ఈ తెలంగాణా 
(పాంత జనాభా కోటి వరకు వుంది. _వెశాల్యం 49,502 
చదరప్ప మైళ్ళు. 

జొరంగాబొద్ సూబా (ప్రాంత మైన మరట్యాడాలో 
40 లక్షల మంది వురార్తి (ప్రజలు, గుల్చర్లా సూబా 
పాంతంలో 20 లక్షలమంది కన్నడిగులు నివసిసు 
న్నారు. కాగా ముసిములు, ఇతరులు మరొక వి 
లక్షల మంది వున్నారు. 

హైదరాబాద్. సంస్థానంలో అక్షరాస్యత చాలా 
తక్కువ. జనాభాలో 4.8 శాతం మా(తమే అక్షరా 
సులు. విద్యాబోధన ఉర్దూలో జరుగుతుండేది. 
వ్యవసాయ భూమిలో 42 శాతం ,నెజాం నవాబు, 
జాగీర్జార్లు, దేశ్ముఖ్లు వంటివారికి చెంది వుండేది. 
మిగతా €8 శాతం భూమికూడా మకాదారులు, పట్టా 
దారులు పేరుతో చెలామణీ అయ్యే భూస్వాముల అధీ 
నంలో వుండేది. (గామ (ప్రాంతాలలో (ప్రజలు 
దాస్యంలో (మగ్గుతూ వుండేవారు. వారిలో అత ధి 
కులు కౌలుదారులు, వ్యవసాయ కూలీలు, నాముపద్దతి 
ద్వారా అప్పులు ఇచ్చి, ఆర్థికంగా ధోపిడి చేసేవద్దతి 
కొనసాగుతుండేడి. కొబుదారులకు, వ్యవసాయ 
కూలీలకు రక్షణ,భ(ద్రత అనేవివుండేవికాదు.వారికి వెట్టి 
చాకిరీ తప్పేది కాదు. “స్రీ బాన్సను దొరా, నీకాళ్ళకు 
మొక్కుతా” అనే మాటలు ఆ రోజులలో ఈ తెలం - 
గాణాలోని ఏ (గామానికి వెళ్ళినా అనుక్షణం విని 
పిస్తుండేవి. అంతే అక్క_డ్రి పరిస్టితి ఎలాంటిదో మనం 
ఊహాంచుకోవచ్చు. 

(పజాభివాయం “మొలకలు 
టిటిష్ పాలిత భారతదేశంలో సంభవిసున్న 

ఘటనల [పభావం నె జాంపాలనలో గల హైదరాబాద్ 

క. 

tr il 



నం/గౌమ బోరీ (తో 

సంసానం (ప్రాంతంలో |పసరించ సాగింది. “కొండంత 

వీకటికి గోరంత దీసం' చందంగా 1888 లో శ్రీమతి 

సరోజినీ నాయుడు___త౦(డ్రిగారై న డాక్టరు అఘోర 

నాధ చటోపాధ్యాయ, ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూం, దస్తూర్ 

జొసగి హోషాంగ్ అనే రివెన్యూ ఆఫీసరు __ ఈ 

ముగ్గురు మేధావులు కలిసి “చాందా రై ల్వే పథకం” 

హైదరాబాద్ సంస్థానం అనుగుణ 

మైనది కాదంటూ ఆందోళ నోద్యమం (ప్రారంభించారు. 

నె జాం ప్రభుత్య చర్యను _దపేశ్నించి, నిరసన తెలపడం 

సహించలేని నిజాం నిరంకుశ పాలకులు డాక్షర్ అఘోర 

నాథ్ చటో పాధ్యాయను, దస్తూర్ జాన సగి హోషి 

యార్ ను ఉద్యో గాలనుంచి ఇ ర్రరప్పచేసి, షోలాపూర్, 

పూనాలకు బలవంతంగా తరలింప చేశారు. ముల్లా 

అబ్దుల్ ఖయూం నెజాం సంస్థానాన్ని వదిలి వెళ్ళి 

పోయాడు. అయితే రెండేళ్ళ తర్వాత డాక్టరు అఘోర 

నాధ్ చటోపాధ్యాయ, దస్తూర్ బౌనగి హోషియారీలు 

నె జాం సంస్థానానికి తిరిగి "రావటానికి అనుమతించారు. 

డాక్టర్ అ ఘారనాథ్ చటోపాధ్యాయ నై నె జాం కళాశాల 

ప్రిన్సిపాల్ బాధ్యతలు స్వకరించారు. అబ్బుల్ ఖయూం 

కూడా హైదరాబాద్ సంస్థానానికి తిరిగి వచ్చాడు. 

(పయోజనాలకు 

వె తా లిక లు 

1885 లో భారత జాతీయ కాం(గెను స్థాపనకు 

ఆహా్యనించిన వారిలో డాక్టర్ అఘోరనాద్ చటో 

పాధ్యాయ, ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూం, అడొ్యకేట్ 

రామచం(ద పీ, ముత్యాలు రామన్న, రెసిడెన్సీ 

లోకల్ ఫండ్ బోర్లు సభ్యులు కృష్ణఅయ్యంగార్ , 

ఈడలి సొరాబ్దీ, డాక్టరు నవీఖాన్, చెనాయ్, హాజీ 

సజన్ బాల్, వేణుగోపాల్ పిశ్ళె, ఇస్మాయిల్ 

సాహెబ్, చిరుకొండ రామచంద్రయ్య, రామానుజ 

మొదలియార్, గంగా భీషమ్, బెంబానీ అడుగే వంటి 

వారు వున్నారు, నె జాం సంస్థానంలోని విద్యావంతు 

లను మేల్కొలిపి, వారిలో చైతన్యాన్ని రగిలింప 

చేయడంలో ముల్లా అబ్బుల్ ఖయూం, రామచం(ద 

పికె, డాక్టర్ అఘోరనాధ చ చటోపాధ్యాయ ముఖ్యులు. 

£9 

భారతజాతీయ  కాంగైనులో చేరిన మొటమొదటి 
ముస్తీం ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూం. మ్నదాసు, బెనారస్ 

లలో కాంగెస్ మహాసభలకు (ప్రతినిధిగా హోజరె , 
చురుకైన (క్రియాశీల కార్యక రగా పనిచేశాడు. 
ముస్తి ములంతా భారత జాతీయ కాం(గనులో చేరాలని 

ఉద్పోధించాడు. 

చె తన్య దీపికలె న వ్యతికలు 
జలా ణా 

భారత దేశంలోని జాతీయోద్యమానికి అను 

కూలంగా నై జాం సంస్థానంలో (సజల అభి_పాయాన్ని 

మలచడంలో “హెదరాబాద్ రికార్త్ * అన్న పృతిక 

ప్రధానంగా తోడ్పడింది. హైదరాబాద్లోని (బ్రిటిషు 
పభుత్వ (పతినిధి రెసిడెటును ఆ ప(తిక “స్ధానిక 

సీజర్” గా విమర్శించింది. దానితో 1892 లో 

ఆ ష్మతికను నిషేధించారు. అంతేకాదు, పత్రికలపై 

త్మీవమైన సీర్చుంధాలను విధించారు. 

హ;దూ సోషల్ క్ర 

ఆ రోజుల్లో (ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను విదే 

శాలలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసానికి స్కాలఏ షిస్పులు 

యివ్వాలని నై జాం (పభుత్వం నిర్ణ యించింది. అయితే, 

హిందువులై నె వారి స్కాలర్ షిప్పుల పథకంనుంచి 

ఒక ఎతు 
వేసింది. హిందువులు సము[దయానంచేసి, మేచ్చులు 

కారాదన్న ఛాందస భావాన్ని ఆసరాగా చేనుకొని, 

హిందువులై న ఏజ్యార్థులు సమ్మ్నుదయానం చేయ 

వచ్చునా, లేదా అను అంళాన్ని నిర్ణ యించడానికి 
నిజాం ప్రభుత్వం సనాతన హిందువులతో ఒక కమిటీని 

నియమించింది. ఈ కమిటీ నియామకానికి వ్యతిరేకంగా 
ఆందోళన చేయడానికి _ రాజా మురళీ మనోహర్ 
అధ్యక్షులుగా, కృషఅయ్యంగార్ ఉసాధ్యక్షులుగా, 

రామకృష్ణ పిళ్ళ తదితరులు సభ్యులుగా “హాందూ 

సోషల్క్షబ్' ఎర్చ్బడింది. 

మినహాయించడానికి నిజాం ప్రభుతం 

ఇంగండులో ఉన్నత విద్య నభ్యసించడానికి ఉరూ, 
cn? © 

సర్ష్యన్ భాషల పరిజానం అవసరం లేకపోయినా 
ఖః 



వీ 

ఆ రెండు భాషలలో పరిజ్ఞా నంలేని హిందూ విద్యార్థు 

లను విదేశీ చదువుకు పంసరాదన్న ఆొంక్ష విధించారు 

అన్యాయమని కూడా “హిందూ సోషల్ క్ల బ్” ఆందోళన 

చేసింది. 

బారిషర్ రుద ఉదంతం జ ల ఆఅ 

ఆనాటి నె జాం సంస్థానంలో పృతికా స్వేచ్చ పార్ర 
హక్కులపై ) నిర్చంధాల తీ వస్వభావాన్ని అర్హంచేను 
కొనడానికి బారిషరు రుద ఉదంతం చక్కని 

తార్కాణం. 

బారిష్టరు రుద న్యాయవాదవృ త్రి నొగించడానికి 
1888 లో 'హె[దాబాద్ వచ్చాడు ఆదిలో ఆయనకు 
సాలకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఆయనకు నైజాం 

క్షబ్లో సభ్యత్వం యిచ్చారు. అయితే, నె జాం 

నవాబుచుటూ చేరిన ఫ్యూడల్ వందిమాగధులను గురించి 
ఆయన “పయొనీర్' పత్రికలో వ్యాసాలు _పచురించ 

డంతో, ఆయనను నై జాంక్ష బ్ నుంచి బహిష్క్టరించ 
డమేగాక, అనేక విధాల 'వేధించసాగారు. దానితో 
ఆయన హైదరాబాద్ వదలి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. 

ల్సి _ వాన్ ముల్కీ 
1956 లో హైదరాబాద్ సంస్థానం విభజన జరిగి, 

భామ్మాపయు క్ర రాష్టారిల నిర్మాణంలో భాగంగా 
ఆంధ, తెలంగాణా (ప్రాంతాలను కలిపి, ఆంధ 
(సదేశ్ను ఏర్చరచ్చిన తర్వాత (ప్రజ్వరిల్లి న న ముల్క్ - 

నాన్ముల్క్హ గొడవకు వీజాంకురాలు. 1890 దశకం 
లోనే పడినవి. = 

రొజకీయ కార్యకలాపాలపై పె నై జొం సంస్థానంలో 
వున్న దారుణ నిర్పంధాల కారణంగా, అక్కడ జాతి 
యోద్యమం సాంస్కృతిక పునర్వికాసోద్యిమ 
రూసంలో (వారంభమైనది. 

1892 లో స్థాపిత మైన ఆర్యసమాజం గాంన్కల్పతిక 
పునర్వికాసోద్యమానిక | సారధ్యం వహించింది. 
సమాజం ఉద్యమాన్ని మొగ్గలోనే కుంచివేయడాని 

రం 

వి 
క్షి 

US 

తెలుగునాట న్యా౭తోం (త్య 

నాన్ముల్కీ.ల “పేరుతో ఆర్యసమాజ నాయకులకు 
నె జాం నవాబులు నిర్చృంధకాండకు గురిచేశారు. ఆర్య 

సమాజం నాయకులైన నిత్యానంద (బహ్మాచారి, 

విశ్వనాధ సరస్వతి వంటివారిని బంధికొనా పాలు 
చేశారు. వారి తరఫున న్యాయవాదిగా వకాలా పుచ్చు 
కొన్న రామచంద్ర పిశ్ళే, ఆ ఖై దీలతో “మాట్లాడ 
డానికి జై జె లుళ్ళినప్పుడు, పోలీసులు ఆ న్యాయవాదిని 
కూడా రండు గంటలపాటు నిర్బంధంలో వుంచారు. 

నె జొం పభుత్వం ఎన్ని నిర్బంధాలు విధించినా, 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఆర్య సమాజం ఉద్యమం 
వేరూని వి స్టరించింది. డాక్టరు అఘోరనాధ్ చటో 
పాధ్యాయ ఈ ఉద్యమానికి. కొండంత అండగా నిలి 

చారు. కేశవరావు కొరాట్క్టార్ , దామోదర్ సత కలేక్రర్ 
పంటివారు 1896 లో ఈ ఉద్యమంలో చేరారు. 

గణెక్ ఉత్సవాలు 

హైదరాబాద్లో నేటికీ (దబిహ్మాండంగా జరుపబడు 
తున్న గణేశ్ ఉత్సవాలు 1895 లో (పారంభించబడి 

నవీ. బాలగంగాధర్ తిలక్ జాతీయోద్యమానికి 
_పోద్బుల శ క్గా ఈ గణేశ్ ఉత్సవాలను (సవేశ 
పెట్టిన విషయం ఈ సందర్భంలో గమనార్హ ౦. భారత 

దేశంలోని మిగతా (వాంతాలలోవతెనే, హెదరాదాద్ 
సంస్థానంలో కూడా జాతీయోద్యమ వ్యా పి పిక్ ఈ గశేళ్ 

ఉత్సవాలు ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయి. 

శ్రీకృష్ణ దేవవాయ అం ధభామా నిలయం 
20 వ శతాబ్దం ఆదిలో ఆం|ధ(పాంతంలో 

ఉవ్వెత్తున ఎగసీన సాంస్కాతిక పునర్వికాసోద్య 

మంతో ఉత్రేజికులై న కొ”ొమ (రాజు లక్ష్మణరావు, 
గాడిచర్ల హరిసర్వో త్తమరావు, అయ్యదేవర కౌశేశ్వర 

రావు వంటివారు ఆంధ _ తెలంగాణా [ప్రాంతంలోని 

తెలుగువారి మధ్య సాంస్కృతిక 

పెంపొందించాలన్న ధ్యయంతో పునర్వికాసోద్య 
మాన్ని (ప్రారంభించారు. నె జాం సంస్థానంలో ఈ 
ఉద్యమానికి మునగాల జమీందారు "ఏన్. వెంకట. 

సంబంధాలను 



రంగారావు, మునసబుదారు రావి శెట్టి రంగారొవు పూరి 

(పోత్సాహం, (పోదృలాలను సమకూర్చారు. 

మునగాల జమీందారు దివాన్గా పనిచేస్తున్న 

కొమ్మ. రాజు లక్ష్మణరావు, మునసబుదారు రావ్ శెట్టి 

రంగారావుతో కలిసి, 1901 లో శ్రీకృష్ణదేవరాయ 

ఆం(ధభాషా నిలయం స్థాపించారు. తెలుగువారి మధ్య 

సంఘీభావ వ్యాప్తి పికి ఈ (గంథాలమయోద్య మం నాంది 

అయింది. అనంతరం, విజ్ఞానశాస్త్ర, సాహిత్య (_గంథా 

లను తెలుగులో వెలువరించే నిమి త్రం 1906 లో వారు 

“హెదరాబాద్లో విజ్ఞాన చంద్రిక గ్రంథ మండలి 

స్థాపించారు. శ 

మద్రాసు రాష్ట్రంలోని ఆంధ్రప్రాంతంలో వందే 

మాతరం ఉద్యమంలో (వపముఖపాాత వహించిన 

గాడిచర్ల హరిసరో్యో త్రమరావును (చిటిష్ (ప్రభుత్వం 

అరెస్తు చేయడంతో, విజ్ఞాన చందిక (గంథమండలి 

కౌర్యకలా పాల పెన నిజాం (పభుత్వం నిఘా విధిం 

చింది దానికో ఆ మండలి కేంద కార్యస్థానాన్ని 

1908 లో హైదరాబాద్ నుంచి మద్రాసుకు తరలించ 

వలసి వచ్చింది. 

దీనికి తోడుగా, మరొక రెండు తెలుగు (గంథా 

లయాలు కూడా అదే దశలో నైజాం సంస్థానంలో 

వెలిశాయి. 1904 లో హనుమకొండలో (క్రీ రాజరాజ 

నరేం|ద ఆంధధభాషానిలయం, 1905 లో సికిరదా 

బాద్లో ఆంధ సంవర్థని (గ్రంథాలయం స్థాపిత 

మయ్యాయి. కొమ(రాజు లక్ష్మణరావు కృషిఫలితంగా, 

విజ్ఞాన చంద్రిక పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో తెలుగుభాషలో 

పరీక్షలు నిర్వహించబడ్డాయి. 

ఆం ధుల అడుగు జొడలలో 

మహారాష్ట్రలు, కన్నడిగులు 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని మహారాష్ట్రిలు, 

కన్నడిగులు ఆంధుల అడుగుజాడలలో సాంస్కృతిక 

పునర్వికాసోద్యమం (ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్లో 
మహారాష్ట్ర (ప్రముఖు లైన పండిత కేశవరావు 
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కోవాట్క-ర్, వామన రామచం(దనాయక్ , గణపతిరావు 

హార్టి కర్లు 1906 లో వివేకవర్గన పాఠశాలను స్థాపిం 

దారు. గుల్బర్షాలోని కన్నడిగ ప్రముఖులై న విఠల్ 

రావు, జేవుల్ గోంకర్, గరుడారావు, కేశవరావు కొరా 

ట్యార్ వంటివారు నూతన విద్యాలయ ఉన్నక పాఠ 

శాలను (ప్రారంభించారు. 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఈ విధంగా సాంస్క్ఫ 

తిక పృనర్వికోస సాధనకు పె సంస్థ _పాతిపదికలు 

వేశాయి. 

నెజాం సంసానంలో స్వదేశీ ఉద్యమం 
యె థి 

ఆర్యసమాజం, గణేశ్ ఉద్యమాలద్వారా నైజాం 

సంస్థానంలో స్వదేశీ ఉద్యమం సాగించింది. నిజాం 

(వభుత్వ- , విధించిన ఆంక్షలను థాతరు చేయకుండా, 

స్వదేశీ ఉద్య మంలో భాగంగా. తాలింథొనా లు ఏర్పాటు 

చేసి, యువకులకు శారీరక శిక్షణ కేందాలు నిర క 

హాంచింది. 

డాక్ష రు అఘోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ ఇంట్లొ'జరిగిన 
సమావేశాలలో స్వదేశీ ఉద్యమం, విదేశీ వస్త్ర బహి 

ష్కరణల (ప్రాధాన్యాన్ని వివరిస్తూ, కేశవరావు 

కొరాట్కర్, పండిట్ దామోదర సత్యలేకర్, వామన్ 

నాయక్, అప్పాజీ ళు 

చారు. వీరి కార్యక లా ఎలు నిజాం (పభుత్వ దృష్టిలో 

పడి, వీరిని సంస్థానం నుంచి బహిష్కరించాలని (ప్రభు 

త్వంఆలోచించసాగింది. ఇది తెలిసినంత నే, దామోదర్ 

సత్యలేకర్, ఈ తునిజాపూర్క-ర్ లిద్దరూ తమంత తాము 

సంస్థానం వదలి, హరిద్వార్, బొంబొయిలకు వెళ్ళి 

అక్కడ స్టిరసడిపోయారు. స్వదేశీ ఉన్యమ (ప్రచారకు 
లైన ఏరిద్దరి నిిష్కామణ, నిజాం సంస్థానంలో స్వ దేశీ 

ఉద్యమానికి విఘాతం ఏర్పడింది. 

జాన్సన్ హత్య 

వందేమాతరం ఉద్యమం (ప్రచారంతో హైదరా 

బౌద్ సంస్థానంలో కూడా "టెరరిన్లు ధోరణులు చోటు 

చేసుకున్నాయి. నిజాం సంస్థానంలోని మరట్యాడా 

జిల్లాలు ఈ ధోరణులకు 'కేందద్రాలై నవి. 

లిజ్రీపూర్కార్ పంటివారు చర్చిం 



లొఢి 

1908 లో బాలగంగాధరతి కొకు ఆరెచ్ళ కౌరాగార 
వాస శిక్ష విధించి, మాండటే జై లుకు పంపించిన (బిటిష్ 
అధికారి జాన్సన్ 1909 లో నాసిక్ జిల్లా క లెక్ష రుగా 
పనిచేస్తున్నప్పుడు, అనంత లక్ష్మణ్ అనే విద్యార్థి. 
మె రరిన్లు ఆ (టబిటిష్ అధికారిని కాల్చి చంపాడు. 
జాన్నన్ _పసాణం తీసిన చెరరిస్లు ముఠాలతో సంబం 
ధోలు కలిగి వున్నారన్న కొరణంగా ఓిరంగాబాద్ లోని 
ఇండస్టి9యల్ స్కూలు హెడ్ (డ్రాయింగ్ మాషరు 
మాధవరావును, సర్వే సెటిల్ మెంట్స్ అసిసెంట్ 
కమీషనర్ నరహరి శయంబక్ ఘాత్పోలే, "వినా 
యక్ గోవిందతెక్కె, ధరణ్చోగ్గే, కాలేవంటి జాతీ 
యోద్య మాభిమానులు ఉద్యోగాల నుంచి భ ర్రరప్పు 
చేయబడ్డారు. 

భజన కూటములు 
మహాబూబ్నగర్ జిల్లాలో జాతీయ భావాల (ప్రచా 

తౌలుగునావు నా బా లం(త్యో ధ్ 

రానికి చిన్న కృష్ణయ్య అనే న్యాయవాది, శేషగిరిరావు 
అనే కం్టటాక్త రు స్థాపించిన భజన కూటమి కేం(ద్ర 
మైనదన్న అనుమానంతో, దానిని ప్రభుత్యం ని షేధిం 

చింది. 

నిజాం సంసానంలోని ఇతర _పాంతాలలో భజన 

మండలులను పాపించరాదని ఆదేశించింది. వందేమాత 

రం నినాదం, తిలక్, బిపిన్ చం(దపాల్ వంటి 
నాయకుల ఫోటోలు ము(దించిన కౌర్డన్బాక్సులు, 
లాకెటు, దటను వంటి వాటి అమ్మకాలను కూడా 

నిజాం _్రభుక్వం ఆ రోజుల్లో నిషేధించింది. 

స్వాతం(త్ర్యోద్య మానికి వీజాంకురాలు చేసిన 

స్వ దేశీ ఉద్య మం నిజాం సంస్తానంలో వ్యా పి చెంద 

కుండా నిరోధించడానీకి నిజాం నవాబులు అన్నిరకాల న 
ఆంక్షలు, నిషేధాజ్ఞలు విధించారని దీనిని దిట్టి మనం 
(గ్రహించవచ్చు. 



అనిబిసెంట్ పర్యటన 

అనీబిసెంట్ 1916 లో లక్నో కాం గసు మహో 
సభలో పాలొని, మాను తిరిగి వెడుతూ ఆంధ 
దేశంలో “పర్యటించారు. కాకినాడ, రాజమండ్రి, 
ఏలూరు, చితూరు బహిరంగ సభలలో పసంగించారు 
ఆమె సర్యటన తెలుగు (పజలపె పెద్ద (ప్రభావాన్ని 
కలుగ జేసింది. మోచర్ల రామచం[దరావు ఈ పర్య 
టనను ఏర్పాటు చేశారు. 

అనీబిసెంట్ మద్రాసు నుంచి (పారంభించిన “న్యూ 
ఇండియా” “కామన్ వీల్” ప్యతికలు (బిటిష్ పాలనకు 
వ్యతిరేకంగా తీవ్ర (ప్రచారం చేశాయి. ఆరోజుల్లో 
రైళ్ళలో యూరోపియన్ల కు _శేకించిన టబోగిలలో 
భారతీయులు (ప్రయాణం చేయరాదన్న ఆంక్ష విధిం 
చారు. ఆ ఆంక్ష భారతీయులను అవమాన పర్చడం 
తప్ప మరొకటి కాదని అనీబిసెంట్ (పచారం చేశారు. 
దానితో అనేక మంది భారతీయ విద్యార్థులు యూరో 
పియన్షకు (ప్రత్యేకించిన జోగీలలో (పయాణించడానికి 
(పయత్నించి, తెల్ల వాళ్ళతో అనేక సందర్భాలలో తీవ 
మైన ఘర్షణ లకు కారకులయ్యారు. 

యువతరానికి ఉ తేజం 
అనీబిసెంట్ యువతరానిక వైతన్యం కల్లించింది. 

వారిని ఉతే జ పర్చడానికి యంగ్మన్సు (కిషియన్ 
అసోసియేషన్కు పోటీగా, యంగొమన్స్ మెమొనీయల్ 
అసోసియేషన్ సా_ట్ ఉద్యమాన్ని ఆమె (ప్రారం 
భించారు. ఆమె 1916 మేలో మదనపలిలో నేషనల్ 
కాలేజీని స్థాపించారు. ఐరిష్ జర్నలిస్తు. జె. హెచ్. 
కజిన్సును ఆ కాలేజి (పిన్సిపాల్గా నియమించారు. 

హోమ్ రూల్ లీగ్ ఉద్యమ నాయకులైన హరి 
సర్యోత మరావు, చిదంబర పిళ్ళి వంటి వారి (పచారం 
వల్ల, కార్మిక, వ్యవసాయ వివాదాలు త లెత్రాయని, ఆ 
రోజుల్లోని సి. ఐ. డి. నివేదికలో పేర్కొనబడింది. 

(పభుత్వం నిర్బంధాలు 

హోమ్ రూల్ ఉద్యమం బహుళ వ్యాపి చెంది 
(పజోద్యమంగా పెంపొందు తుండడంతో మద్రాసు 
(ప్రభుత్వం ఆందోళన చెంది, ఆ ఉద్యమాన్ని అణచి' 

లెలుగు నాట సూతం [లక 

వేయడానికి నిర్బంధ విధానాన్ని తీ(వతరం చేసింది. 
విద్యార్థులు రాజకీయ కార్యకలాపాలలో పాల్గొన రారని 
నిషేధించింది. 1917 జూన్ 16 వతేదీన అనీబిసెంట్, 
ఆమె అనుచరులై న బీ. పి. వాడియా (న్యూ ఇండియా 
అసి'సైంట్ ఎడిటర్ ) జార్జి అరండేల్ లను ఉదక 
మండలంలో నిర్బంధించ్చింది, 

అనీబి సెంటు అ రెస్టుకు నిరసనగా దేశ వ్యా పంగా 
బహిరంగసభలు జరిగాయి. (పభుత్వం తన నిర్బంధ 
విధానాలను త్రీవ్రతరంచేసే కొలదీ, పోమ్రూల్ 
ఉద్యమం కృష్ణా, చిత్తూరు జిల్లాలలో మరింత మహో 
ధృత రూసం దాల్చింది. బుదరులోని జాతీయ కళా 
శాల, మదనపల్లిలోని నేషనల్ కాలేజీ అధ్యాపక 
సిబ్బంది హోమ్ రూల్ ఉద్యమాన్ని మరింత తవం 
చేయడంలో (ప్రముఖ పాత వహించారు. 

(బాహ్మాణ-_బాహ్మణేతర ఘర ఇలు 
ఆంధ దేశంలో జాతీయోద్య మానికి నాయకత్వం 

వహిస్తున్న (బాహ్మణులకు వ్యతిరెకంగా, (టెటిమ 
_సభుత్వం (దాహ్మణేతరులను రెచ్చగొట్టుతూ ,'చీలించి 
పాలించే” తనకుటిల రాజనీతిని పాటించింది. ఆ విధంగా 
కాం (గెస్ ఉద్యమాన్ని (వాహ్మణుల ఉద్య మంగా 
చ్నితించ (ప్రయత్నించింది. ఈ కుటిల రాజనీతి ఫలి 
తంగా (దాహ్మణ వ్యతిరేక. (బిటిమ అనుకూల 
జెసిస్ పార్తీ ఆం|ధదేశంలో బయలుదేరింది. బొబ్బిలి 
రాజా, తదికర జమీందారులు, భూస్వాములు జస్టిస్ 
పార్టీకి మూలకంద మయ్యారు. 

గుంటూరు, కర్నూలు, కడపవంటి చోట్ల బ్రాహ్మ 
యులు, (వాహ్మణేక రులకు మధ్య ఘర్షణలు, కొట్టా 
టలు చెలరేగాయి. 

ఐక్యతా (ప్రయత్నాలు 

(బీటిమవారు "*చీలించి. పాలించే” నీతిని వమ్ము 
చేయడానికి అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు చొరవ తీను 
కొని, (ప్రత్యేక ఆంధ మహాసభను విజయవాడలో 
ఏర్పుటుచేశారు. ఈ మహాసభకు 1200 మంది (పతి 
నిధులు హాజరయ్యారు. ఈ మహాసభలో (బ్రాహ్మణే 
తర (ప్రముఖులెన (త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి, 
పట్టాభి రామరెడ్డి, గుత్తి కేశవపిశ్ళె, రంగనాధ పిళ్ళై 
వంటివారు (ప్రముఖపాత్ర వహించారు. (బాహ్మాణేతరు 
లకు మడాను లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో హెచ్చు (ప్రాతి 



నం(/గౌమ బరి [ల్ 

నిధ్యం ఒసగాలని కోరడంతో పాటు, హోమ్రూల్ 

ఉద్యమాన్ని బలపర్చుతూ ఈ మహాసభలో తీర్మానిం 

చారు. 

ఈ మహానభ నిర్వాహకులు ఒక్క విజయవాడ 

కాంగెస్ డివిజన్లోని అయిదు తాలూకాలలో హోమ్ 

రూల్ ఉద్యమాన్ని బలపర్చుతూ, 10 వేలమంది 

(పజల సంతకాలు చేకరించగలిగారు. 

రాయబారానికి పేచీ 

అప్పట్లో ('బిటిషు మంత్రి వర్గంలొ' ఇండియా 

కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్ను మాంచేగు, భారత దేశాన్ని 

సందర్శించి నప్పుడు, ఆయన వద్దకు రాయబార వర్ణాన్ని 

పంపాలని ఆంధ మహాసభ నిర యించింది. ఆ రాయ 

బార వర్గానికి మాంచేగుకో ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటుచేయ 

డానికి మ(దాసు ప్రభుక ౦ మొదట నిరాకరించింది. 

చివరకు ఆం(ధకాం (గను సంఘం రాయబార 

వర్షంతో పాటు, ఆర్యవై శ్య రాయబారవర్హ-, నాయుడు 

రాయబార వర్గాలకు కూడా మాంపేగుతో మద్రాసు 

పభుత్యం ఇంటర్వ్యూలు ఏర్పాటు చేయడం ద్యారా 

' కుల విభేదాలను రెచ్చగొట్టడానికి శతధా (ప్రయత్నిం 

చింది. 

న్యాయపతి సుబ్బారావు నాయకత్వంలో 2 మందితో 

కూడిన ఆంధమహాసభ (ప్రతినిదె వర్షం మాంసపేగును 

కలుసుకొని _్రక్యేకాంధ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయా 

లని కోరింది. ఆ కోర్కెను సరి శీలించగలనని 

మాం టిగు వాగ్తానం చేశాడు. 

ఆ (ప్రతినిధివర్గ్షంలో న్యాయపతి సుబ్బారొవుతో 

పొటు, మోచర్ల రామచంద్రరావు, క. ఆర్. వి. కృష్టా 

రావు, బి.ఎన్.శర్క. ఏ. సూర్యనారాయణరావు, కొండా 

వెంకటప్పయ్య, కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు, కో పెల్లి 

హనుమంతరావు, భోగరాజు పట్టాభి సతారామయ్య, 

సి, ఎ. ఎస్. నరసింహరాజు, గాడిచర్ల హరి సరో్వో 

త్రమరావు, ఎమ్. డి. ఆర్. ఆలీషా, గాదె రాఘవ 

రావు, సి. హెచ్. లచ్చారావు, వేమూరి పట్టాభి రామా 

రావు, సి. హెచ్.వీరయ్య, ఓరుగంటి వెంకటరంగయ్య 

పి. చెంచయ్య, “హెచ్. శంకరరావు, వి. పిచ్చయ్య, 

ఎన్. వెంకట సుబ్బయ్య, ఎస్. వి. నరసింహారావు, 

పొణకా పట్లాఖి రామరెడి, సి భాస్కర రెడి, 

వి. రామన్న, అప్పయ్యలు సభ్యులు. న్ 

శిల 

అనంతరం 1918 ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ఇంపరి 

యల్ లెజిస్టేటివ్ కౌన్సిల్లో బి. ఎన్. శర్మ, భాషా 

(ప్రయుక్త రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ 

(ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానాన్ని ఎం. ఎ. జిన్నా, వి. ఎస్. 

భ్రీనివాసశాస్తీ, సురేంద్రనాడ్ బెనర్జీ వంటివారు 

వ్యతిరేకించడంతో అది వీగిపోయింది. 

వి. ఎన్. శర తీర్మానాన్ని తిరస,రించడంతో 

ఆం(ధులు ఆందోళన చెందారు, _పత్యేకాంధ సాధనకు 

ఆందోళన తీవ్రతరం చేయాలని కృష్ణా, విశాఖపట్నం 

జిల్లాల ఆంధ మహాసభలు తీర్యానించాయి. విశాఖ 

పట్నం ఆం[ధమహాస భకు అధ్యక్షత వహించిన జయ 

పూర్ మహారాజా ఏ|క్రమ దెవవర్మ “జన్మతః నేను 

ఆం(ధుణ్ణి కాక పోయినా ఆంధ్రదేశం, ఆం(ధభాష 

నౌ పెంపుడుతల్లి . ఆం(ధ్రొద్యమానికి నాహృదయ 

పూర్వక మైన మద్దతు వుంటుంది. అని ఎలుగె త్రి 

చాటాడు. 

అనీబిసెంట్ సేవలకు గు _ర్రింపు 

1914. 1917 వరకు అనిబిసెంట్ భారత స్వాతం 

(తో్యోద్యమానికి చేసిన అవిరళ సేవలకు గుర్తింపుగా 

అమె కలకత్తా కౌం(గెసు మహాసభకు ఆధ్యక్షులుగా 

ఎన్నికయ్యారు. 

వాల గంగాధర్ తిలక్ కృషి ఫలితంగా ఆంధ: 

కాం[గెసు సంఘం ఏరాాాటుకు కలకత్తా కాంటగెసు 

మహాసభలో తీర్మానించారు. 

మాంటేగు _ చెమ్ఫు భి 

సంస్కరణలు 

1918లో |విటిషు. (ప్రభుత్వం మాంపేంగూ - 

చెమ్చుఫర్హు సంస్కరణలను ప్రకటించింది. అయితే 

హోమ్రూల్ ఉద్యమ ఆశయాలకు ఈ సంస్కరణలు 

సరితూగలేదు. కడప, విజయవాడ, కృష్ణా, నెల్లూరు, 

గంజాం జిల్లాలలో జరిగిన (ప్రత్యేక జిల్లా మహాసభ 

అలో ఈ సంస్కరణల పట్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం 

చేసూ తీరాానించారు. 

హోమ్ రూల్ ఉద్యనుం 

(పపంచ యు ద్ధం ముగింవు 

హోమ్రూల్ ఉద్యమం, (ప్రపంచ యుద్ధం రెండూ 

దాదాపు ఒకే సమయంలో ముగిశాయి. 1918 నవంబరు 

90] 



ఖో 

11s (ప్రపంచయుద్ధం అంత మైంది, యుద్ధంలో 
విజేత లెన మి(త దేశాలు (ప్రపంచ దేశాలకు స్వయం 
ని ర్రయాధికారాన్ని వాగ్దానం చేశాయి. దీని ఫలితంగా 
భారత నాయకులలో సహజంగానే ఆశలు, చిగురిం 
చాయి స్వరాజ్యం లభించగలదని వారు ఆశించారు. 

1918 డిసెంబరు 8వ తేదీన విజయవాడలో జరిగిన 
ఆంధ రాష్ట్ర కౌం(గను సంఘ సమావేశంలో, 

గ 

పారిస్లో జరగనున్న (ప్రపంచ శాంతి మహాసభకు 
బాలగంగాధర తిలక్ను;, భారత (పతినిధిగా పంపించా 

లని కోరుతూ తీర్మానించారు. అవసర మైతే ఇంగ్లం 
డులో కాంగైసు (ప్రత్యెక మహాసభను జరపడం 
మంచిదని వారు సూచించారు. 

అనంతరం ఢి లీలో మదన్ మోహన్ మాలవీయ 
అధ్యక్షతన సమా వేశమైన అఖిల భారత కాం(గను 

తౌలుగునాటి న్నా తంగత్యొ 

సంఘం పారిస్ శాంతి మహాసభకు భారత _పతినిధి 
వర్గంగా బాలగంగాధర తిలక్, గాందిజీ, హాసన్ 
ఇమామ్లను ఎంపిక చేసింది అయితే యుద్ధం 

ముగిసినందున (బీటిషు ప్రభుత్యం 

వాణీని పెడ చెవిని పెట్టసాగింది. 

భారత (ప్రజల 

అయిత్సే వందేనూతరం, హోమ్రూల్ ఉద్యమాల 

ఫలితంగా, భారత దేశంలో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి 

బలీయమైన పునాదులు పడినవి. (పజలలో రాజకీయ 

చైతన్యం పెరిగింది. 

1920 ఆగస్టు 1న బాలగంగాధర తిలక్ మృతితో 
న్వాతం(త్ర్యోద్యమ (ధువతార రాలిపోయింది, అయితే, 

ఆయన స్రానంలో మహాత్మాగాంధి రంగ్యప్ర వేశం 

చేశాడు. 



గాందీ శీకారంభం - ఆం, ధలో సహాయం నిరాకరణోద్యమం 

భారత దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రలో 1919 

సంవత్సరం ఒక మైలురాయి వంటిది. అదే సంవ 

తరంలో భారత "రాజకీయ రంగంలో మహాత్మా 

గాందీ [ప్రవేశించాడు ఆయన నాయకత్వంలో 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం తుదికంటా సాగి 1947 లో 

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించింది. 

మొదటి (పపంచ యుద్ధ కాలంలో (వ్రటిషు 

(ప్రభుత్వం భారత చేశంలో " నిరంకుశ శాసనాలను 

అమలు జరిపింది. యుద్దానంత రం 1919లో ఆ నిరం 

కుశ శాసనాలకు కొ త్రరూపం యిచ్చింది. . దాని చేరే 

రౌలట్ చటం. దేశమంతటా వరదలా ఉప్పొొంగు 

తున్న జొత్రీ మోద్య మాన్ని అణచటం కోసం ఆ 

చట్టాన్ని ఉద్దేశించారు. 

వ్యక్తు లను (ప్రవాసం సంపించడం, విచారణలేకుండా 

జె లులొ నిర్బంధించడం, పతికల గొంతు నొక్కా 

వేయడం, రాజకీయ ఖెదిలను శిక్షించడానికి (ప్రత్యేక 

న్యాయస్థానాలు ఏర్పరచడం వంటి అసాధారణ నిరంకు 

శాధికారాలను రౌలట్ చట్టంద్వారా (బీటిమ(ప్రభుత్వం 

(ప్రవేశ పెట్టింది. 

“ఆం[ధ ప(తిక' 'కృషా పతికలు' ఈ చటాని 

అతి రింగా, ఏకంగా పేమర్శింాయి. మధ్యోంగో 

“కృష్ణా పతికి మానవుని _ఫాధమిక హక్కులను 

రౌలట్ చట్రం హ హరించి వేస్తున్నదని విమర్శించింది. 

గాంధీజీ హెచ్చరిక 

రౌలట్ బిల్లులను చట్టంగా ఆమోది సే సె, తాను సత్యా 

గహ హ పోరాటం _ప్రారంభించగలనని మహాత్మాగాంధీ 

1919 ఫిబవరి 24వ తేదీన హెచ్చరించాడు. 1919 

మార్చి మొదటి వారంలో భారత (పభుత్వం హడా 

వుడిగా రౌలట్ బిల్లులకు శాసనరూప మిచ్చింది. 

రౌలట్ చట్లానికి వ్యతిరేకంగా దేశమంతటా మార్చి 

80న నిరసన తెలియజేసూ హ రాక్ జరపాలని మొదట 

నిర్ణయించారు, కాని తరువాత దానిని ఏపిల్ 6వ 

శేదేకి మార్చారు హర్తాశ్ తేదిని వాయిదా వేసిన 

సంగతి తెలియక ధీల్రీలోను, ఇంకా అ నేకచోట్ల 

మార్చి 80వ తేదీనే జాతీయవాదులు వూరేగింపులు, 

నిరసన (ప్రదర్శనలు జరిపారు. (ప్రదర్శకుల పె 

సెనికులు కాల్పులు జరిపారు. ఆకాల్చులలో అయిదు 

గురు మృతి చెందారు. అనేకమంది గాయపడారు 
అదే రోజున ఢిలీలో ఆర్య సమాజ లు 
స్వామి (శద్దానంద ఒక ఊరేగింపుకు నాయకత్వం 

వహిస్తూ, తుపాకులు ఎక్కు- వెట్టిన (బటిషు సెనికుల 

ముందుకు నిర యంగానడిచివెళ్ళి, గుండెలెదురొడ్డుతూ 
“కాల్చుకోండిరా' అనడంతో తెల్ల 'సెనికులు నిర్హాంత 

పోయారు. ఏధిలేక [బవిటిమ సెనికులు తుపోకులు 

దించి, ఆ వూరేగింపు ముందుకు సాగిపోవడానికి 

అనుమతించారు. 

అ 

ల్ల 

పెల్లుబికిన నింసన వెల్లువ 

1919 పిప్రిల్ 6వ తేదీన, మహాత్మాగాంధీ పిలుపు 
మేరకు, రౌలట్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా యావద్భారత 

దేశంలొ నిరసన వెల్లువ పెలువికింది. ఆ రోజున 

ఆం|ధ దేశంలోని విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, నరా 

పురం, ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, నెలూరు, 

చిత్తూరు వంటి పట్టణాలలో (ప్రార్థనలు, సరసన 
(వతాలు, హ రాక్లు జరిగాయి. విజయవాడ తాలూకౌ 

కోలవెన్ను గ్రామంలో ంళులు సభ జరిపి, లే] 

చట్టాన్ని ఖండించారు. ఆ 5 రోజున ఆంధ దేశం 

ఆందోళన శాంతియుతంగా సాగిపోయినా, Red 

ఇతర (ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా పంజాబులోని గుజ 

రన్వాలా, అమృతసర్ పంటి చోట్ల గలాటాలు చెల 

రేగాయి. 

ఆ రోజున గాంధీజీ 24 గంటల నిరసన్నవతం 

పాటించారు. సి. రాజగోపాలాచారి, రామస్వామి 

అయ్యంగారు, గాడిచర్ల హరి సర్వో తమరావు, ఆది 

నారాయణచెట్టి ఆదిగా గల నాయకుల సంతకాలతో 

ఏప్రిల్ 8వ "తేదిన పాటించవలసిన కార్యక్రమాన్ని 

వివరిస్తూ కరస్మతాలను మద్రాసు రాష్ట మంతటా 

పంచారు. ఏ పైల్ సవ తేదీన “రేపే హరాశొ అంటూ 

డస్పులతో దండూరా వేయించారు. మొ తంమీద 

ఏప్రిల్ కవ తేదీన దేశమంతటా హర్లాక్ అపూర్వ 
మైన రీతిలో విజయవంత మెంది, 

పంజాబ్లో దురంతాలు 

పంజాబ్లో లెఫి నెంట్ గవర్నరుగా పనిచేస్తున్న 

ఓడ య్యర్ మార్షల్ లా (ప్రకటించి దారుణమైన దమన 



లొలొ 

కౌండ అమలుజరిపి జాతీయోద్య మాన్ని కాౌలరాసి, 

(బిటిషు (ప్రభుత కం మెహర్చానీ పొందాలన్నదృష్టితో 

పంజాబ్ అంతటా ని షధాజ్ఞలు జారీచేశాడు. 

1919 ఏపిల్ 10 వ తేదీన సంజాబ్ కాంగన్ 

నాయకు లై న డాక్టరు సత్య పాల్ , డాక్షరు కిచూ 

లిద్దరినీ అరెను చేస్, రహస్య తావులలో ఏర్పంధం 

చోరు. వారి పీడుదలను కోరుతూ (సజలు  _పదర్శన 
జరిపారు. ఆ (పదర్శకులపై పోలీసులు కాల్పులు 
జరిపారు ఫలితంగా వలువురు చనిపోయారు 

పంజాబ్లో పరిసితి విషమించిందని తెలియగానే, 
మహాత్మాగాంధి పంజాబ్కు బయలుదేరాడు. దారి 

మధ్యలో గాందీజీని అరెస్టుచేసి. అహమ్మదాబాద్ కు 

పంపి వేశారు. ఉద్యమం అదుపుతప్పి, హిొంసాత ్మ 

కంగా మారుతోందని భయపడిన మహాత్మాగాంధీ 
వెంటనే సత్యా(గహోద్యమాన్ని విరమిస్తున్నట్లు (పక 
టించాడు 

జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాలు 

(ప్రభుత్వ దమనకాండకు నిరసనగా 1819 ఏప్రిల్ 
18 వ తేదీన అమృతసర్ లోని జలియన్వాలాబాగ్ లో 
పెద్ద బహిరంగసభ ఏర్పాటుచేశారు. ఆ సభకు 28 వేల 
మంది హాజరయారు. సభ ప్రశాంతంగా జరుగు 

తున్నది. జనరల్ డయర్ తన నై 

అక్కడకు చేరాడు. జలియన్వాలాబాగ్ లో వెళ్ళడానికి 
ఒక (ప్ర వేశమార్షం వుంది. ఆ (ప్ర వేశమార్షాన్ని ఆ(క్ర 

మించిన డయరో నె నిక మూక సభకు హోజరై న జన 

సమూహంపె కాల్పులవర్ల 0 పారంభించారు. 1600 
రౌండ్రుపే పీల్చారు. 400 మంది (ప్రజలు అక్కడికక్కాడే 
నేల కొరిగారు. 1200 మంది గాయపడ్డారు. డయర్ 

మూక వద్ద తుపాకి గుళ్ళన్నీ అయిపోయాయి. కనుక 
కౌలు)లు ఆగిపోయాయి. లేకపోతే మరెన్ని వందల 
(పాణాలుఎగిరిపోయేవో? ఇది ప్లాను (ప్రకారం జనరల్ 
డయర్ జరిపించిన మానవ హత్యాకాండ తప్ప మరొ 
కటి కాదు. 

జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాల గురించిన వార 

వెలుగులోకి రాకుండా దాచి పెటడానికి (బిటిమ ప్రభు 
త్వం శతధా ప్రయత్నించింది. కాని, ఆవార దావా 
నలం వలె దేశమంత టికీ (పాకిపోయింది. 

సె నిక బలగంతో 

తెలుగునాట సాంతం (త ల్లీ 

1919 ఏప్రిల్లో మహాత్మాగాంధీ దేశ సర్యట 
నలో భాగంగా ఆంధ (పాంతం సందర్శించారు. 

ఆయన మొదట సికింద్రాబాద్కు వచ్చారు. అక్కడ 

నుంచి బెజవాడ వచ్చి, రామమోహన లె లె (బరీ వద్ద 
జరిగిన (బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభలో (పసంగిం 
చారు. 

గాందీ ఉపన్యాసాన్ని అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు 
తెలుగులోకి అనువదించారు 

1919 ఏపిల్ 28 వమద్రాసు వీచ్లో జరిగిన 

బ్రహ్మాండ మైన బహిరంగ సభకు టంగుటూరి (పకాశం 
పంతులు అధ్యక్షత వహించి, 4 _తెజపూరిక మైన 

(పసంగం చేశారు. నాటినుంచే (ప్రముఖ రాజకీయ 

నాయకుడుగా టంగుటూరి [ప్రకాశం రాణించసాగాడు. 

ఆ సభ జరిగిన మరుసటి రోజున, మదాసులో జరి 
గిన మరొక బహిరంగ సభతో మహాత్మాగాంధీ (పసం 

గించాడు. ఆ సభలో సరోజినీనాయుడు రౌలట్ చట్టాన్ని 
విమర్శించే తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించి, తీవ్రమైన 
(పసంగం చేశారు. 

ఆం|ధదేశంలో నిరసన వెల్లువ 

పంజాబ్ దురంతాల పట్ల దేశ మంతటా తీవ్రమైన 
నిరసనవ్య క్త కమయింది. ఆంధ్రదేశంలో గంజాం, విశాఖ 
పట్నం, గోదావరి, కృష్టా, కాం(గెస్ సంఘాల ఆధ్య 
ర్యంలో జరిగిన సభలలో జలియన్ వాలాబాగ్ కాలు 
లను, [ప్రభుత్వ దమనకాండను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ 

తీర్మానించారు. 

గాడిచర్ల హరినర్వో త్రమరావు తన 'నేషనలిస్లు 
పత్రికలో 'విటిష “కృపాక రాజ్యం” గురించి ja 

విమర్శించడంతో ఆ పత్రికను నిషేధించారు. ఆం(ధ 
పత్రిక, దేశమాత, దేశాభిమాని, ఆం(ధవాణి, హిత 
కొరిణి, వంటి తెలుగు పత్రికలన్నీ ప్రభుత్య పాశ 
విక ధోరణిని కడు నిశతంగా విమర్శించాయి. 

విశ్వకవి రవీం(దనాధ్ ఠాకూర్ (బిటిష్ (పభుత్వం 
తనకు (ప్రదానం చేసిన బిరుదును జలియన్ వాలాబాగ్ 

దురంతాలకు నిరసనగా త్యజించాడు. 

(ప్రాథమిక హక్కుల (పస్తావన 
పంజాబ్ లో సైనిక శాసనం పల జరిగిన దారు 

కొలు చూసిన తరవాత, దేశంలో (పాధమిక హక్కుల 



నం(గౌమ భరి[ల 

ఆవసరాన్ని ఉద్దాటిస్తూ 1910 సెపెంబర్లో టంగు 

టూరి (ప్రకౌశం “సంతులు అధ్యక్షతన జరిగిన నెల్లూరు 

జిల్లా కాం(గెస్ సంఘ సమావేశంలో ఒక “డిక్త రేషన్? 

ఆమోదించారు. 

గంజాంజిల్లా కాంగస్ సంఘం వై సొయి లార్డ్ 

చెమ్చుఫర్తును ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేసింది. 

గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ జనరల్ డయర్ను 

దండించాలని తీర్యానించింది. పంజాబ్ దురంతాలలో 

బాధితులై న వారి సహాయార్థం నిధిని వసూలు చేయా 

లని తీర్మానించారు. ఆ నీధి వసూలు బాధ్యతను 

కొండా వెంకటప్పయ్య స్వకరించారు. 

ఉద్యమ స్వరూవ స్వభావాబలో 

వచ్చిన మార్చు 

ఆ విధంగా 1919 సంవ తరంలో భారత 

స్వ్వాతం్యత్య ఉద్యమ స్వరూప స్వభావాలలో మౌలిక 

మెన మార్పు వచ్చింది. అప్పటివరకు మధ్య తరగతి, 

ఉన్నత వర్గాలకు మా(్రమే పరిమితమైన ఉద్యమం 

సామాన్య 'పజలైన కార్మికులు, కర్షకులు, మహిళ 

లను కూడా ఆకర్షించసాగింది. మహాత్మాగాంధీ తన 

లోని విచి_త మై మెన “ఆకర్ష అశ కీతో కౌరి్మికులు, కర్ష 

కులు, పెట్టుబిడేదారులు, విద్యార్దులు, మహిళలు, ఇతర 

వృత్తుల వారిని జాతీయోద్యమంలో భాగస్వాములు 

గాను. పాత్రధారులుగాను చేయగలిగాడు. 

ఖలాఫత్ ఉద్యమం 

మొదటి (పపంచ యుద్దం ముగిసిన పిమ్మట ఆ 

యుద్దంలో జర్మనీ పక్షాన చేరి, ఓడిపోయిన టర్కీ- 

సా్మామాజ్యాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసే పథకాన్ని 

(బిటిము (ప్రభుత్వం చేపట్టింది. యావత్ (ప్రపంచంలోని 

ముస్తి ములకు టర్కీ- సుల్తాన్ మతాధిపతి” కావడంవల్ల . 

బరీ నె సామ్రాజ్య విచ్చి త్రి తిని భారత దేశంలోని ముసి 

ములు “తీరని అవమానంగా సరిగణేంచారు. ముస్తిం 

(ప్రజలలో పెల్లుబికి న ఈ నిరసన వెల్లువను జాతీయో 

ద్యమంలోకి మళ్ళించాలని భావించిన “మహాత్మాగాంధీ 

[919 డిసెంబరు 24 న ఢిల్లీలో జరిగిన ఇస్టామిక్ 

మహాసభకు అధ్యక్షత వహించాడు. ఆ మహాసభలోని 
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మహాత్మా గా గాందీ అహింసా పద్దతిలో సహాయ నిరా 

కరణోద్యమం ఎలా నిర్వహించాలో విశదీకరించాడు. 

టర్కీ- సా(మాజ్య విచ్చి త్రి తికి వ్య తిరేకంగా 

ముస్తాఫా కమల్ పాషా (ప్రారంభించిన ఖిలాఫత్ 

ఉద్యమాన్ని భారత దేశంలో ఆలీ సోదరులు.షొకత్ 

ఆలీ, మహ్మాదాలీ కొనసాగించారు ఈ ఖిలాఫత్ ఉద్య 

మాన్ని మాంపేగూ- చెమ్చుఫర్జు సంస్కరణలకు వ్యతి 

రేకంగా తాను తల పెట్టిన సహాయనిరాకరణ ద్య 

మంతో మేళవించడానికి మహాత్మాగాంధీ ఎందుకు ని ర్ 

యించాడో వివరిస్తూ కాంగెస్ చరిత్రకారుడు భోగ 

రాజు పట్టాభి, సీతారామయ్య ఇలా రాశారు. “(శి వేణీ 

సంగమంలాగా, ఖిలాఫత్, పంజాబ్ దురంతాలు, 

మాం టేగు. చెమ్చుఫర్లు స ౦స్మ-రణలపట్ల పెల్లుఖు క్ర 

తున్న నిరసన వెల్లువలో మూడింటినీ ఏకోన్ముఖం 

చేయడంద్వారా జాతీయ అసంతృ పి వరదను సృష్టిం 

చారు. పంజాబ్ (ప్రజలకు, థిలాఫక్కు జరిగిన అన్యా 

యాలకు వ్యతిరేకంగా తన అహింసాత క స హాయ 

నిరాకరణోద్యమం నడపాలని ఆయన. 

చారు.” 

ని శ్చయిం 

మహాభారతయుదంలో ్రీకృషునివలె 
ణి అ రం 

గాంధి భారత స్వాతంత్ర్య సమరానికి శంఖం పూరించా 

మహాత్మా 

రని “ దేశాభిమాని” పతిక రొసింది. 

భిన్న మైన రెండు ధోరణులు 

ఆ దశలో భారత జాతీయోద్యమంలో భిన్నమైన 

రెండు ధోరణులు 

నిర యాధికార సూ(తానుసారం భారత దేశంలో 

బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వస్థాపనకు (విటిమ పొర్ష మెంటు 

తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని 1919లో అమృతసర్లో 

మోతీలాల్ నెహూ%9 అధ్యక్షతన జరిగిన కౌం(గెస్ 

మహాసభలో బాలగంగాధరతిలక్ , 

వంటివారు మాం కేగు_చెము్సుఫర్డు సంస్కరణల నట్ట 

తీవ అసంతృప్తి పిసి వ్యక్త కం చేశారు. కొగా, 

మహాత్మాగాంధీ, "నుదనమో హనమాలవీయ వంటివారు 

ఆ సంస్కరణలు సంతృ ప్తికరంగా లేకపోయినా, వాటి 

అమలుకు అవకాశం యిచ్చి చూడాలని రాజీ (ప్రతి 

ప స్సు టమ య్యా యి. సయం 

సి, ఆర్. దాను 



£0 

పాదన చేశారు. ఆ రాజీ (వతిపాదనను అమృతసర్ 
మహాసభ ఆమోదించింది. 

ఆంధ మహాసభ, 

ఆంధ రాష్ట్ర కాం గనుల డిమాండ్ 
మాం కొగూ_చెమ్సుఫర్డు సంస్కరణలను (కోడ్షీక్ర 

రిస్తూ, (బిటిషు పార్ల మెంటు రూపొందించిన 1919 
భారత (పభుత్వ చటం(క్రింద సియోజకవర్షాల డిలిమి 
"పేషన్ నిర్ణ యాధికారాన్ని భారత _పభుత్వానికి దఖలు 
పర్చారు. ఈ కొత్త చట్లం క్రింద 1920 నవంబరులో 
ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించారు. ఈ ఎన్నికలలో 
తెలుగువారికి అన్యాయం జరగకుండా చూడటానికి, 
1920 జనవరి, ఫిబవరిలలో జరిగిన ఆం(ధనుహో 
సభా స్టాయాసంఘం, ఆం(ధరాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘాలు 
మ।దాను రాష్ట్ర శాసనసభలో తెలుగు జిల్లాలకు సగం 
ఫ్రానాలు కేటాయించాలని, మ(దాసు యూనివర్సిటీకి 
కేటాయించిన రెండు స్రానాలలో ఒక స్థానం _ తెలుగు 
ప్రాంతం జిల్లాలకు (పత్యేకించాలని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ 
"సేట్లో మదాసు రాష్టా9ినికి కేటాయించిన నాలుగు 
స్థానాలలో రెండింటిని తెలుగు జిల్లాలకు (పత్యేకించా 
లని కోరుతూ తీర్మానించారు. 

గాంధీజీ _ మహ్మదాలీ వర్యటన 
1919 అమృతసర్ కౌం(గగను మహాసభలో 

మాం పెగూ- చెమ్సుఫర్దు సంస్కరణల అమలుకు అవ 
కౌశమిచ్చి చూదామన్న వెఖరిని ఆవలంబవించిన మహాత్మాగాంధీ 1820 సంవత్పరారంభానికే తన ధోరణి 
మార్చుకొన్నారు. 1919 భారత (పభుత్వ చట్రం(కింద 
1920 నవంబరులో జరిగే ఎన్నికలను బహిష్కరించి, 
అపొంసా పద్దతులలో సహాయనిరాకరణోద్య మాన్ని 
_పారంభించాలన్న నిర్ణ యానికి వచ్చాడు. ఈ ఉద్య 
మాన్ని గురించి [ప్రచారం చేయడానికి మహాత్మాగాంధీ 
మహ్యాదాలీతో కలిసి, దేశము తటా పర్యటించాడు. 

1920 ఏపిల్ 6 నుంచి 18 వరకు జాతీయ వారో 
తవం జరపాలని నిర్హ యించారు. ఆ వారంరోజులలో 
పంజాబు దురంతాలను ఖండిస్తూ, జలియన్ వాలాబాగ్ 
మృత వీరు ఎను సంస్కరిస్తూ బహిరంగసభలు జరపా 

లశి నిశ్చయించారు. . 

తొలుగునాడు న్నాలం్యర్యో 

మ్మద్రాసునుంచి సి. రాజగోపాలాచారి, షాకళ్ 
ఆలీతో కలిసి, కలకతా వెళుతూ మహాత్మాగాంధీ 
విజయవాడలో ఆగారు. అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు, 
ముట్నూరి కృష్ణారావు, చెరుకువాడ నరసింహం తది 
తరులు ఆయనకు స్వాగతమిచ్చారు. 

అంతకుముందే. 1920 ఏపిల్ 17వ తేదిన 
మహాత్మాగాంధి మహ్మదాలీతో కలిసి, దేశ భ క్ర 
భారతీయు లంతా (టిటిష _పభుత్వం యిచ్చిన విరుదు 
లను త్యజించాలని, రానున్న ఎన్నికలను బహిష్క్ల 
రించాలని, పన్నులు చెల్లించ సిరాకరించాలని, విద్యా 
రులు ఇంగ్లీ షు విద్యాసంస్థలను వదలి. జాతీయ విద్యా 
సంస్థలలో చేరాలని, న్యాయవాదులు కోరులను 
బహిష్క రించాలని పిలుప్ప యిచ్చివున్నారు. మొదటి 
(పపంచ యుద్ధకాలంలో తనకు (బిటిషు పభుత్వం 
(పదానం చేసిన “కెజర్ ఎ హింద్” బిరుదును 
మహాత్మాగాంధీ త్యజిస్తూ వై సాయికి లేఖ రాశాడు. 

కాళేశ్వరరావు ముందంజ 
1020 ఆగస్టు 1వ తేదిన విజయవాడలో జరిగిన 

బహిరంగసభలో మహాత్మాగాంధి తాను (పారం 
భిస్తున్న సహాయనిరాకరణోద్యమ లక్ష్యాలను వివరించ 
గానే, అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు నవంబరు ఎన్నిక 
లను బహిష్కరిస్తూ, తన అభ్య ర్థిత్వాలను ఉససంహొ 
రించుకుంటున్నట్లు (ప్రకటించారు. మహ్మద్ గులాం 
మొహిద్దిన్ సాహెబ్ ఫస్తుక్షాస్ ఆనరరీ మేజిప్రేటు 
పదవిని త్యజించారు. ఈ విధంగా ఆం(ధదేశంలో 
మహాత్మాగాంధీ పిలుపును మొట్టమొదటిగా పాటించిన 
ఘనత వారిరువురికీ దక్కింది. 1920 సెపెంణిరు 28వ 
తేదీన కొండా వెంకటప్పయ్య, గంటి సూర్యారాయుడు, 
వింజమూరి భావ?చారి, వేమవరపు రామదాను 
సంతులు, చీమకుర్తి రామస్వామి, గంగూలు అప్పా 
రావు, ఖాజా అహ్మదుల్లా, అన్వర్ జమాఖాన్ తది 
తరులు ఎన్నికలను బహిష్క_రిస్తూ తమ అభ్యర్థిత్వా 
అను ఉపసంహరఠించుకున్నారు. కో రులను దిహిష్క్లు 
రించాలని గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ తీర్మ్యానిం 
చింది. ఖమ్మంజిల్లా కొత్త గూడెం తాలూకాకు చెందిన 

పానుగంటి పిచ్చయ్య తన పట్వారీ. ఉద్యోగానికి 



నం (గాము చోరి [ల్ 

రాజీనామా చేశారు. అనంతరం ఆయన రానుదండులో 

చేరి జై లుశిక్ష అనుభవించారు. 

ఎన్ని బహిష్కరణ 

1920 సెపెందరు 4వతేదీన కలకత్తాలో (పారంభ 

మైన కాం మీ పత్యేక మహాసభ ఎన్నికలను బిహి 

ష_రించి, సహాయ నిరాకరణోద్యమం (ప్రారంభించా 
లన్న మహాత్మాగాంధీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఈ 

మహాసభకు ఆంధదేశం నుంచి హాజరై న వారిలో 

అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు, దుగ్గిరాల గోపాల 

కృష్ణయ్య, గొల్ల పూడి సీతారామశాచ్రీ, బులును సొంబి 

మూ ర్తి, దండు నారాయణరాజు, పేట బాపయ్య, 

కోటగిరి 'వెంకట కృష్ణారావు (గంపలగూడెం జమీం 

దారు) మున్నగువారు "మహాత్మాగాంధీ తీర్మానాన్ని బల 

సర్చారు. కొండా వెంకటప్పయ్య, డాక్షరు పట్టాభి సతౌ 

రామయ్య ఆ తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించారు. 

కలకతా కొం[గెసు మహాసభ తీర్మానానునారం 

కొండా వెంకటప్పయ్య తన శాసన సభ్యత్వానికి రాజీ 

నామా చేశారు. ఉన్నవ లక్ష్మినారాయణ, పోలి శెట్టి 

హను మంతయ్య గు ప్త, మదనపల్లి నరసింహాచార్యులు 

న్యాయవాద వృత్తి తి నుంచి విరమించారు. బందరు 

నోబుల్ కాలేజీలో" వి. ఎస్. సి. ఫెనల్ విద్యార్ది కభా 

వెంకటరావు తన చదువుకు స్వస్తి సి “చెప్పారు. 

- ఎన్నికలను బిహిష్క-రించాలని కోరుతూ రాష్ట్రంలో 

అ నేకచోట్ర బహిరంగ సభలు జరిపారు. "సె పెంబరు 

28న రాజమం (డిలో జరిగిన సభలో గాడ్యుయేట్ల 

నియోజకవర్గం ఓటర్లు ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని 

తీర్మానించారు. 

ఎన్నికల బహిష్కరణకు గంపలగూడెం జమీం 

దారు కోటగిరి వెంకటకృష్టారావు అధ్యక్షతన (ప్రత్యేక 

జాతీయ మహాసభ జరిపారు. తిక్కవరపు రామి రెడ్డి 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షులుగా నెల్లూరులో మరొక మహో 

సభను నిర్వహించారు. ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం_గెసు సంఘ 

కార్యదర్శి కొండా వెంకటప్పయ్య రాష్ట్రమంతటా 

పర్యటించి ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని (ప్రచారం 

చేశారు. చిత్తూరుజిల్లా కౌం(గసు సంఘం ఎన్నిక లను 

బహిషూరిస్తూతీరా్మానించడ మే కాక, 

పజానాషాయ స్తానం ఏర్పాటు చేసింది. అ నేక 

6 

4 1 

(గామాలలో పంచాయతి కోర్టులు. ఏర్పాటు చేశారు. 

కాం[గెసు పెద్ద ఎత్తున నిర హించిన ఎన్నికల బహొ 

ష్కరణ పచొరంఫలితం గా, రాష్ట్రంలో పోలె న ఓట్లు 

శాతం బాగా తగ్గిపోయింది. గుంటూరులో "క శాతం 

ఓటర్లు ఓటు చేశారు రాజమండ్రిలోని మొ త్తం 120 

మంది ముస్తిం ఓటర్ల లో కేవలం ఒకే ఒక కఓబరు అదీ 

ప్రభుతో కద్యో్యగి ఓటు చేశాడు అత్యధిక జిల్లాలలో 

అనేక పోలింగ్ సే వ్రైషన్ష నుంచి ఖాళీ పెటెలు తిరిగి 

నచ్చాయి. య 

జసిస్ పాదీ వంట వండింది 
ఈం ఉం 

కాం(గసు పార్టీ ఎన్నికలను బహిష్కరించడంతో 

జసిస్పొర్టీ అభ్య రుల పంట పండింది. మొ త్తం శాసన 

సభలోని “30 స్థానాలలో 68 స్థానాలు ఆ పార్టీకి లభిం 

చాయి. 1920 “క సెందిర్ [7వ తేదీన సుబ్బరాయలు 

రెడ్డియార్ ముఖ్యమంత్రిగా మొటమొదటి జస్టిస్ పార్టి 

మంత్రివర్గం పదవీ స్వీకారం చేసంది. పి. రోమరాయ 

ణీంగార్ (పానగల్లు రాజా) ఏలూరుకు చెందిన శె. వి. 

రెడ్డినాయుడు ఇతర మం[(తులుగా (ప్రమాణ స్వ్కారం 

చేశారు. 

నాగపూర్ మహాసభ 

1920 డిసెంబరులో నాగపూర్లో విజయరాఘవా 

చారి అధ్యక్షత న జరిగిన, కాం(గెసు మహాసభకు 

16,000 మంది(పతినిధులు హాజరయ్యారు. పీరిలో 

అత్యధికులు న్యాయవాదులు, ఏద్యార్డులు. పీరంతా 

స్వ దేశీ దుస్తులు ధరించారు. మొట్ల మొదటి సారిగా 

“గాందీ టోపీ = ధరించే సం(పదాయం నాగపూర్ మహో 

సభతో నే స్రారంభమయింది. 

నాగపూర్ మహాసభలో (ప్రసంగిస్తూ మహాత్మా 

గాంధీ న్యాయబద్ధమైన శాంతియుత పద్దతులలో 

స్వరాజ్యాన్ని సంవత్చరంలోగా సాధించాలన్న “పిలు 

పును యిచ్చారు, దేశంలో రాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘా 

లను భాషాప్రయు క్ర క్ర ప్రాతిపదిక పై పునర్నిర్మాణం 

చేయాలన్న నిర్హ యం జరిగింది కూడా నాగపూర్ మహా 

సభలో నే. నాగపూర్ మహాసభ నిర్హ యాలను అమలు 

జరపడానికి స్వరాజ్య లక్ష్య సాధనీకు అఖిల భారత 

కాం_గెసు సంఘం ప్రతి నెలా వివిధ _పాంతాలలో 

సమావేశాలు జరపాలని కూడా నిర్ణయించారు. 



అం ధదెశాన్ని ఉారూతలూగించిన విజయవా డ 
౨. ఐసీసీ. సభ 

నాగపూర్ కౌం(గెస్ మహాసభ అనంతరం, 1921 
మార్చి శీ!, ఏపిల్! తేదీలలో విజయవాడలో జరిగిన 
అఖిలభారత కొంగను సంఘ నమావేళం అనేక విధాల చరి(తాత ్మకమెనదిగా పేర్కొనవచ్చు. దక్షిణ దేశాన్ని 
ముఖ్యంగా ఆంధ దేశాన్ని దేశభ క్రి భావంతో విద్యు 
న్మయం చేయడానికి ఈ సమా వేశం దోహదమిచ్చిం దంశే ఆతిశయో కి కొదు. మారుమూల (ప్రాంతాల 
నుంచి వందలు, చేల సంఖ్యలో (పజలు కాలినడకన, 
ఎడ్లబండ్ల పెన, ఇతర తా ఈ సమావేశాన్ని తిలకించ 
డానికి నాయకులిచ్చే ఆదేశాలను ఆలకించడానికి తండోప 
తండాలుగా తరలి వచ్చారు. 

సతీసమేతంగా కి సూరిబాతో కలసి మహాత్మాగాంధీ, 
విఠల్ భాయ్ పల్, జవపార్ లాల్ వెెహూ, మోతి 
లాల్ నెహూ, లాలా లజపతిరాయ్, చిత్తరంజన్ దాస్, అబ్బాస్త్యావీ, హకీం అజ్మల్ ఖాన్, అబ్దుల్ కలాం. జ గ్ 

oS అజాద్, షౌకక్ ఆలీ, మహ్మాదాలీ, పురుషో తమ 
దాను టాండన్ వంటి జాతీయ నాయకులంతా ఆ 
సమావేశానికి హాజరయ్యారు. 

_ రాజమండి, రామచంద్రపురం, చీరాల మున్నగు 
(పొంతాల నుంచి *కేసరి సమాజం” “రామదండు” 
వంటి పేరులతో వందల సంఖ్యలో బయలుదేరిన యువజన దళాలు దారి పొడుగునా, జాతీయ గితాలు 
పాడుకుంటూ, (గ్రామ[గామాన కౌం_ను (ప్రచాఃం చేసుకుంటూ విజయవాడ చేరారు. “దండాలు దండాలు 
భరత మాత” “మహాత్మాగాంధీ దర్శనమే పుణ్యం” 
“మము (టోవ మహిని వెలసితివా మహాత్మాగాంధీ” 
వంటి పాటలతో ఆం ధదేశం మార్మోగిపోయింది. 

ఈ ఎ. ఐ.సి. సి. సమావేశానికి అవసరమెన 
ఏర్పాట్లు చేయడానికి అద్దేపల్లి రొమశేషయ గేషి 
అధ్యక్షతన ఆహ్వాన సంఘం ఏర్పడింది. 
విజయవాడలో (ప్రస్తుతం గాంధీనగరంగా పిలువ 

బడుతున్న (ప్రాంతం అప్పట్లో మెదానంగా వుండేది, 
ఆ మైదానంలో అక్కడక్కడ చిన్న పొదలుతప్ప 
మరేవీ వుండేవికౌవు. ఆ మై దానాన్ని బాగుచేసి, 
అక్కడ కౌంటగెను ఎ. ఐ. సి. సి. సభను జరిపారు. 
రాష్ట్రం గలుమాలలనుంచి, ఇరుగు పొరుగు రాష్టా9ల 

తీ 

నుంచి వచ్చిన 2 లక్షల మంది (పజలతో ఆ ప్రాంతం 
కిక్కిరిసి బోయింది. దుగిరాల గోపాలకృష్ణయ్య | nM 

డా నాయకతంలో రామదండు వలంటీరు ఆ జన సమూ ss | హాలను సర్దడంతో, తొక్కి సలాటలు లేకుండా నివా 
రెంచడంలో (పశంసనీయంగా కృషి చేశారు. కల్లూరి 

య సుబ్బారావు ఇక్కడే వాలంటీరుగా నమోదు లై 
రొజకీయరంగ (ప్రవేశం చేశారు. 

చార్మతాత్మక నిర యాలు 
రం 

ఆం(ధదేశాన్ని ఉ|రూతలూగించిన విజయవాడ ఎ, ఐ= సి, సి. సమావేశంలో అనేక చారిత్రాత్మక 
నిరయాలు జరిగాయి. ఈనాటి మన జాతీయ పతాకానికి మూలమైన (తివర్శ జెండాను రూపొందించినవాడు 
తెలుగువాడు కౌవడం, పింగళి వెంకయ్య రూపకల్పన చేసిన జెండాను మహాత్మాగాంధి కొద్ది మార్పులతో 
భారత జాతీయ కొంగను జెండాగా అంగీక్రరించడం 
విజయవాడ ఎ.ఐ. సి.సి లోనే జరగడం తెలుగు 
జొతికి నిజంగా గర్వకారణం. 

అంతేకాదు, “తిలక్ నిధి శేరిట కోటి రూపా యలు స్వరాజ్యనిధి వసూలు చేయాలని, కాం(గెనులో 
కోటిమంది సభ్యులను చేర్చించాలని, 20 లక్ష లరాొట్నా 
లను (ప్రవేశ పెట్టి, ఖద్ధరు ఉద్యమాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని, మద్యపాన వ్యతిరేక (పచారోద్యమాన్ని 
_సారంభించాలని, పంచాయతీ కోర్టులు నెలకొల్సి, వివాదాలన్నింటిని సరిష్క_రంచాలని, జాతీయ విద్యా సంస్థలను (పోత్సహించాలని, హిందీ భాషాభ్యాసాన్ని 
పెంపొందించాలని, అంటరాని తనం నిర్మూలనకు కృషిచేయాలని, హిందూ_ముస్లి ౦ సఖ్యతకు పాటు పడాలని.మున్నగు అతి ముఖ్య మైన నిర్ధయాలు విజయ వొడ ఏ. ఐ, సి.సి. సమా వేశం లోనే జరిగాయి. 

_ అఈంధ నాయకులు టంగుటూరు (ప్రకాశం, కొండా వెంకబస్పయ్య, పట్రాఖి సీతారామయ్య, బులుసు సాంబ 
మూర్తి, దువ్వూరి సుబ్బమ్మ, గద్దె రంగయ్య 
నాయుడు, దక్షిణాది నాయకులు రామస్వామి నాయ కర్, షఫీ అహ్మద్, డాక్టరు వరదరాజులు నాయుడు, కె. సంతానం, సి. రాజగోపాలాచారి. వంటి వారు ఈ 



నం (గౌము భరి [ల 

సమా వేశంతో జరిగిన చర్చలలో చురుకుగా పాల్గొ 

న్నారు. నె జాం నవాబు అధినంలో గల తెలంగాణా 

(పాంతంనుంచి మాడపొటి హనుమంతరావ్న తదితరులు 

పరిశీలకులుగా ఈ సమా వేశంలో పాల్గొన్నారు. 

గాందీజీ అంధ పర్యటన 

విజయవాడ ఎ. జ కు. సి. సి, 

బ్రహ్మాండమైన రీత్రిల్ 

సమావేశం అంత 

జయవంతం కావడంతో 

జాతీయోద్యమానికి Ms గట్ట పట్టుకొ మ్మ 

కానున్నదని (గహించిన గాంధద్జీ వేంటనే ఆం(ధ 

దేశంలో పర్యటించడానికి ఉద్యమించారు. ఆయన 

కాకినాడ, రాజమం(డి, ఏలూరు, బందరు, గుంటూరు, 

వేటపాలెం, నెల్లూరు, బాపట్ల, చీరాల మున్నగు పట్ట 

కొలను సందర్శించారు. 

మహాత్మాగాంధీ వెళ్ళిన (పతిచోట (ప్రజలు అత్య 

తాఫహంతో “తిలక్ స్వరాజ్యనిధి”కి విరాళాలిచ్చారు, 

మాగంటి వాపినిడు సతీమణి అన్న పూ ర్త మ్మ 

తన వంటిమీద నగలన్నింటిని వలచి, మహాత్మా 

గాంధీకి సమర్చించారు. విదేశీ వస్త్ర ధారణకు స్వ సి, 

ఖద్దరు ధారణకు ఆమె గాంధీజీ ఎదుటనే ప్రతిన 

బూనారు. శ్రీమతి అన్నపూర్ణమ్మ ఆదర్శంతో 
ఉ తేజితులై న అనేకమంది మహిళలు తమతమ 

బంగారు ఆభరణాలను స్వరాజ్య నిధికి కానుకగా గాందీ 

జీకి సమరించారు. అనతి కాలంల్ రోనే ఈ నిధివసూలు 

కార్య(క్రమం కోటి రూపాయల లక్ష్యాన్ని అవలీలగా 

అధిగమించింది. 

బుద్ద భగవా నుని చూసి, (ప్రభావితురాలై ॥ న వేశ్య 

అంబాపాలి పలెనే, మహాత్యాగాంధని చూడడంతో 

చె చైతన్య దిప్పరాలై న న యామిని పూర్ణ తిలకం అనే దేవ 

దాసి తస పృ తన్ విడనాడి, సహోయ నిరాకరణో 

ద్యమంలోకి దుమికి, దేశ స్వాతంత్ర్య సాధనకు తన 

జీవితాన్ని అంకితం చేసింది కొండా వెంకటస్పయ్యతో 

కలిసి ఆం్యధలో పర్యటించిన మహాత్మాగాంధి తన 

సత్యా(గహ సమరానికి తెలుగునాట లభించిన అపూర్వ 

సహకారం చూసి మహదానండ భరితు లయ్యా “రంకె 

అతిశయో క్రీ కి కాదు. 

ఖద్దరు ఉద్యమ వ్యా ఐ 

దేని వస బహిష్కరణకు తోడుగా, మహాత్మా 

తలపెటిన ఖదరు ఉద్యమానికి ఆం(ధథ దేశం 
య (అ) 

చ 

ము ౬ గాం 

£9 

(ప్రధాన కార్యరంగమెంది. విజయవాడ ఏ. ఐ. సె, సెం 

సమావేశంలో గక గె కొన్న నిర్రయాల 'పకారం, “తలక్ 

స్వరాజ్య నిధి” “లక్ష్యంతో పాటు, 20 లక్షల రాట్నాల 

లక్షరంకూడా అవలీలగా అధిగమంచబడింది. విజయ 

వాడకు చెందిన దాసు వామనరావు తన న్యాయవాద 

వృత్తికి స్వ స్తిచెప్పి. ఖాదీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు 

చేశారు. ఆం(ధదేశంనుంచి ఖద్దరు వనాలు దేశం 

లోని అనేక (_పాంతాలకు ఎగువతి అవుతూవచా 

శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన “పొందూరు ఖాది ర్య 

త్తమ శేణీకి చెందినదిగా యావధా భరతే (ప్రశంస 

సౌందింది. అలాగే దివితాలూకౌకు చెందిన “పురిటిగడ 

ఖద్దరు మధ్యరకానికి చెందిన అత్యు_త్రమ భాదీగా 
ఖ్యాతి పొందింది. 

బందరులో ౩ పట్టాభి ఎతారామయ్య, దుగ్గిరాలరాఘవ 

చంద్రయ్య, గుంటూరులో కొ ౦డాౌ వెంకటప్పయ్య, 

గొల్ల పూడి సీతారామశాస్త్రి, ఒంగోలులో ఎ. రామశొస్ర్రి, 

క్రాదీ ఉద్యమ వా 

Sa 

Ca ఎర్నేని సుబహ్మణ్యం 

బహుళ కృషి చేశారు. 

పిర 
ఎవి 

(0 
అ 

అరెసులు= త్యాగధనులు. 
అం న 

మహాతా్మాగాంధ పిలుపు ననుసరించి, ఆంధ 

దేశంలో 1821 జూన్ నాటికి న్యాయవాద వృత్తిని 

త్యజించిన వారి సంఖ్య 108 క, ఉపాధా కయ వృత్తి ని 

విడనాడినవారి సంఖ్య . 47క పెరిగింది. వారిలో పాణ్యం 

రామచంద్రయ్య, వి, ఇ. నారాయణమూర్తి, గురజాడ 

రాఘవశర్క్మ, కొడాలి ఆంజనేయులు, గడియారం 

సాంబయ్య. ల్లు లూరి సుబ్బారావు పంటి వారు వున్నారు. 

అలాగే కరణం, తదితర (ప్రభుత్వోద్యోగాలకు రాజే 

నామా చేసిన వారిసంఖ్య 244 కి పెరిగింది. వారిలో 

గాదిపాటి వెంక పేశ్వరర వు, కోడెపోయిన కోటయ్య 

నాయుడు, పింగళి వెంకటరావు వంటివారు వున్నారు. 

1921.22 శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో అనేక 

ముంది నాయకులతోపాటు, ఆంధ్రదేశంలో దాదాపు 800 

మంది జై ళ్ళాకు వెళ్ళారు. జైలుశిక్ష అనుభవించిన 

వారిలో ేఠుకువాడ లక్షీ క్షినరసింహం, మానికొండ 

సత్యనారాయణ, అయ్యదేవర కాశేశ్వరరావు, ఎ.పి. 

కవి. బులుసు సాంబమూరి రి కళావెంకటరావు, మొసలి 

కంటి తిరుమలరావు. అడివి బాపిరాజు, ఆత్క్టైకూరి 
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గోవిందాచార్యు లు, గొస్బేగ్, గంపలగూడెం జమీం 
దారు కోటగిరి వెంక టకృష్టారావు, కంభంపాటి 
నాంబియ్య, బెజవాడ చం(దశేఖరరెడ్డి, 
బి.వి. పున్నయ్య శాస్తి 9,వరదరాజులు నాయుడు (అనంత 
పురం), జె. వి. నారాయణ (బరంపురం), కొరదల 
సర్వేశ్వరశాసి9, భానుమూర్తి (అనంతపురం) 
మంతెన వెంకటరాజు, వెన్నేటి సత్యనారాయణ వంటి 
వారు వున్నారు 

'మా కొద్దు ఈ తెల్ల దొరతనం” అన్న గేయం 
రచించిన గరిమెళ్ల సత్యనారాయణను కూడా అరెస్టు 
చేసి, జెలుశిక్ష విధించారు. రెతు కుటుంబాలకు చెందిన 
యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య. "పేట బాపయ్యవంటి 
యువకులు తమ విద్యకు స్వసి చెప్పి, సహాయ నిరాకర 
శోద్య మంలో పాల్గొని, అరెస్టు అయి, జైలు జీవితం 
అనుభవించారు. 

ఈ విధంగా మహాత్మాగాంధీ భారత జాతియోద్య 
మానికి నారధ్యం వహించిన రెండేళ్ళ కాలంలోనే, 
స్వాత ౦(త్ర్యోద్య మాన్ని (ప్రజోద్యమంగా మార్చి, 
భారతదేశ చరిత్రలోనే కాక, ఇంగ్లండ్ దేశచరి(త్ర 
లోను, (పపంచ చరితలోనే గణనీయమెన పరిణామా 
లకు పునాదులను వేయగలిగారు. - 

గాందీజీ నాయకత్వ విశిషత 
గాంధీజీ తన రాజకీయ సత్యా(గహోద్య మానికి 

నెతిక, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలను (ప్రాతిపదికగా చేను 
కొన్నారని ఒక చరి(తకారుడ: పెర్కొన్నాడు. వాహుళా 
అదే ఆయన సాయకత్వంలోని ఏశిషతకావచ్చు. 

1920 దశకంలోని సామాజిక పిసితులలో రాజ కీయ లక్ష్యాలను మతనరమెన, నె తిక నూ(క్రాలతో 
జోడించినప్పుడు మాత్రమే, (పజల మనస్సులకు హత్త, 
కొంటాయని (గ్రహించిన గాంధీజీ ఆ పని చేశారు 
పురాణాలలోని *పార్రణ కశ్యపు'ని (కౌర్యాఅను 
పోలిన (కూరాలు చేస్తున్న (బిట్ము పాలకులను" (హో 
దునీ" వలె (పతిఘటించాలని చెబితే, అది సామాన్య 
(పజల మనన్సులకు ఎంతగానో హతుకుపోయింది. 
అలాగే భారత దేశాన్ని భరతమాతతో సోల్బడంవల ॥ 
దేశంలోని వివిధ (ప్రాంతాలకు చెందిన _పేజ లందరి 
హృదయాలలోను, తామంతా ఒకే తల్లి - భారత 
మాత. బిడ్డలం అన్న భావం వేరూని, జాతీయ 
సంఘీభావంగా రూపొందడానికి తోడ్పడింది. 

లొ్లుగునాదీ నా గతం [లర 
(| 

“దండాలు, దండాలు భారతమాత 

ee ఇత 39 

శత on 

వణ్ళు గుల్ల చేసినారు భరతదూత.” 
వంటిగేయాలు రచించిన గరిమెళ్ళ సక నారాయణ 

(పజల హృదయాలలో వైతన్యాగ్నులు రగిలించ గలి 
గాడు. అలాంటి గేయాలు రచించిన నేరానికి ఆయన 
ఒకసారి ఒక సంవత్సరం జెలుశిక్ష, మరొకసారి 
రెండు సంవత రాల జెలు శిక్ష అనుభవించవలసి 
వచ్చింది. లా 

అర్థిక దుస్టితి _ అసంతృ పి బ్రో నో ఆ కేవలం మహాత్మాగాంధీ నాయకత్వ విశిష్టత 
ఒక్క మే ఈ ఉద్యమం ఇంత ఉవ్వెత్తున పొంగిన 
దనడానికి వీలులేదు. 

. మొదటి [ప్రపంచ యుద్దకొలంలో భారత దేశ ఆర్థిక 
స్థితి మరింత దిగజారిపోయింది. ధరలు పెరిగాయి. 
నిరుద్యోగం తవ మెంది. యుద్దని ధి పేరిట (ప్రజలను 
విపరీతంగా పీడించారు. పన్నుల భారంతో (ప్రజలు 
సత మత మైపోళున్నారు. 1917 లో ఇన్ ప్లయంజా 
వ్యాధికి దాదాపు 60 లక్షల మంది _పాణాలు కోలో 
యారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో పేగు వ్యాధి ప్రబలింది 
జివితం అన్ని విధాల దుర్భర మె పోయింది. (పజల 
హృదయాలలో అసంత్ళ ప్రి అగ్ని పర్వతంలా రాజు 
కొంటున్నది. ఏమిచేయాలో దిక్కుతోచని స్టితిలోపడి 
కొట్టుమిట్రాడుతున్న (పజలకు గాంధీజీ ఒక మార్గం 
చూపించాడు. అందుకే (పేజలలో గాంధీజీ ఉద్యమా 
నిక్ అంత ఆదరణ అభించింది. 

ఉద్యమ రూపాలు 
1921.22 లలో ఆంధ్రదేశంలో సహాయ నిరా 

కరణ ఉద్యమం దశ రూపాలలో సాగింది. 1. ఎన్ని 
ర్ల దిహిష్క.రణ, 2. బిరుదులు, గౌరవ పదవులు 
త్యజించడం, లీ, విద్యా సంస్థల బహిష్కరణ, 
4. న్యాయస్థానాల బహిష్కరణ, 5 మున్నీపాలిటీ లకు 
సహాయ నిఠాకరణను వ సరింప చేయటం, 6. ఫారెసు 
నిబంధనలను ఉల్పంఘించే టం. 7. స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని 
(పోద్చల పర్చ్బటం. విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ, 
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8. మద్యపాన వ్యతిరేక (ప్రచారం చేయటం. 
9 (గ్రామోద్యోగ పదవులకు రాజీనామా లివ్యటం, 

10. పన్నుల నిరాకరణ. 

ఎన్నితల బహిష్కరణోద్యమం 

ఎన్నికల బహిష్కరణోద్యమంలో ఎగ్రమలి 

జగ్గన్నశా స్రీ, మఠం వాలసు బహ్మాణ్యం గుప్తా, 

నిర్వహించిన పా(త్ర _పశంస నీయమైనది. బాలసు (ది 

హ్మాణ్యం గుప్తా, ఉ శ్రేజపూరిత మైన తన (పసం 

గాలతో పజలను ఉ(రూతలూగించారు. ఆయన 

(పసంగాలు ఎన్నికల బహిష్కరణోద్యమ సాఫల్య 

తకు ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయి. అందుకే ఆలాంటి 

ఉ(దేక పూరిత (ప్రసంగాలు చేసిన దుకు, ఆయనను 

పోలీసులు అరెను చేసి, ఆరు నెలల జైలుశిక్ష విధిం 

చారు. 

బాల సుబ్రహ్మణ్యం గుప్తా అ రెస్తుకు నిరసనగా 

హర్తాళ్ జరిగింది. ఫ్యాకరీలు, స స్కూళ్ళ మూత 

పడ్డాయి. 

అయ్య దేవర కాశేశ్వంరావు,. కానూరి వెంకట 

చలసతయ్య, ఏ. రాజగోపాలరావు, కె. వి. ఆర్. 

స్వామి, కోటగిరి వెంక టకృష్టారావు, సభాపతి, 

ఆర్. ఓబులరెడ్డి వంటివారు మద్రాసు లెజ సెటివ్ 

కౌన్సిల్ ఎన్నికల పోటీనుంచి తమ అభ్య్తిశా లను 
ఉససంహరించుకో గా, కొండా ంకటప్పయ్య, 

బి. వెంకటపతిరాజు, సి. నరసింహరొజు లెజి సేటివ్ 

కౌన్సిల్ సభ్యత్వాలకు రాజీనామా చేశారు వి. రామ 
దాసు పంతులు మదాసు యునివర్శిట సిండి కేట్ 

సభ్య త్వానికి రొజీనామా చేశాడు. 

త్యజించిన బిరుదులు 

గౌరవ పదవులు 

మద్రాసుకు చెందిన మౌల్వీ జహీర్ హుస్సేన్ 

సాహెబ్, జమాల్ మొహిద్దిన్ సాహిెద్ లిద్దరూ 

తమ విరుదులను త్యజించారు. గుంటూరుకు చెందిన 

మౌల్వీ మహ్మద్. రజాసాహెట్, విజయవాడకు 
చెందిన గులాం మొహిద్దీన్ సాహెబ్, భీమవరానికి 

చెందిన సత్య దేవర రామచం(దరావు పంతులు, 

గుంటూరుకు చెందిన ఏలూరు హానుమంతరాపులు 
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తమ ఆనరరీ మేజిస్రేట్ పదవులకు రాజీనామా 
చేశారు. ౨. 

శాం అరా ర స విద్యా సంస్థల బహిష్కరణ 

ఆంధ దేశంలో విద్యా సంసల బహిష్కరణ, 

జాతీయ విద్యా సంసల స్థాపన “ఉద్యమాలు కూడా 

గణనీయంగా విజ యవంతే మయా యని చెప్పవచ్చు. 

రాజమండ్రిలోని ఆరు కొలేజి విద్యారులు 20 మంది, 

బందరులోని నోబెల్ కాలేజి విద్యార్థులు 60 మంది, 

పర్లాకిమిడి రాజాగారి కా లేజి విద్యారులు 80 మంది, 

ఎ వి.ఎన్. కాలేజి, సి.వి.ఎమ్. 

హైస్కూలు విద్యారులు ఆరుగురు ఇంకా ఇతర 

విద్యా సంసల ఏవ్యార్థులు అనేకులు ఇంగ్లీషు చదు 

వుకు స్వ సి చెప్పారు. ఆనాడు అలా విద్యకు స్వస్తి సి 

చెప్పిన వారిలో చిట్లావరయుల రామకృష్ణమ్మ. కళా 

వెంకటరావు, మానికొండ సత నారాయణ, బొమ్మా 

శేమరెడ్డి, రామచంద్రయ్య, కామినేని వెంకటప్పయ్య. 
వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య, పాతూరి సుబ్బరామయ్య 

వంటివారు వున్నారు. 

ఇంగ్లీషు విద్యా సం స్టలను జాతీయ విద్యాసంస్థ 

లుగా మార్చాలని కోరుతూ విజయనగరంలో మహో 

రాజా కాలేజీ, హెస్కూళ్ళ విద్యార్థులు 1000 మంది 

1821 ఫిబవరి 4న సమ్మె కారు. తెనాలిలో 

1050 మంది 1921 ఫిబ 

విశాఖపట్నం 

హైస్కూలు విద్యారులు 

. వరిలో వారం రోజులపాటు అదే కోర్కెతో సమ్మ 

కొనసాగించారు. 

ఈ ఉద్యమం ఫలితంగా 1921 సంవత రం మధ్య 

పాంతం నాటికి రాష్ట్రంలో 44 జాతీయ విద్యా 

సంస్థలు అవతరించాయి, 

ఉపాధ్యాయ వృ త్తి] స్వస్తి చెప్పిన అనేకులలో 

కొడాలి ఆంజనేయులు, గురజాడ రాఘవశ ర్మ, గడీ 

యారం సాంబయ్య, సూరంపాటి కనకరాజు వున్నారు. 

న్యాయస్థానాల బహిమ్మరణ 

ఆదినుంచీ జాతీయోద్యమంలో (పముఖవ్యాత్ర 

వహిస్తున్న న్యాయవాదులు కోరుల బహిష్కరణ 

ఉద్యమాన్ని తీ వతరం చేశారు. 1920 సెపైంటర్ 

28 న సమా వేశ మైన గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్, 

సీ డేరీ వృత్తిని 921 జనవరి 15 నుంచి మూడు 
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మాసాలపాటు బహిష్కరించాలని తీర్మానించింది. ఆ్ 
బార్ అసోసియేషన్ తిరిగి 1921 జనవరి 20 న సమా 
వేశమె, ఫిబ్రవరి 1వ తేదీనుంచి 1! నెలల పాటు 
కోర్టులను బహిష్కరించాలని తీర్మానించింది. 

కోర్టుల బహి ష్కరణోద్య మంల్ భాగంగా న్యాయ 
వాద వృత్తిని విడిచి పెట్టిన వారిలో అయ్య దేవర కాశే 
శ్యరరావు, గొల్ల పూడి బతారామశా శ్రి, మాడభూషి 
నరసింహాచార్యులు, టి. [పకాశం, ఉన్నవ లక్ష్మీ 
నారాయణ, పోలిశెట్టి హనుమంతయ్య గుప్త, నిషా 

పురుషోత్తం, సూర్యనంసింహం, ఓరుగంటి వెంకట్ 
సుబ్బయ్య, వెంక పేశ్వరరావు, దాను మధుసూదన 
రావు, విస్సా రాజగోపాలరావు మున్నగువారు కలరు. 

విదేశీ గుడ్డలంటే భూమిలోన పెంట 
ఆం(ధదేశంతో విదేశీ వస్త బహిష్కరణ 

ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున నాగింది. విద్యా సంస్థలను 
బహిష్కరించిన విద్యార్థులు, కౌం_గెసు కార్య 
కర్రలు, (గ్రామాలకు వెళ్ళి, విదేశీ వస్త బహిష్క. 
రణ, ఆవశ్యకతను ఇంటింటా పచారం చేశారు. 

వారు జాతీయ గీతాలు, పాడుతూ, భజనలు చేనూ 
(గ్రామ వీధులలో (ప్రచారం కొనసాగించారు. వారి 
(ప్రభావంతో (ప్రభావిశులై న (గామస్తులు తమ విదేశ 
వస్ర్తాలను తగలబెట్రమని వారికీ యిచ్చేవారు. వాలం 
టిర్తు ఆ విదేశీ వనసాంలన్నింటిని (గామం మధ్యలో 

ఒక గుట్టగా బోసి, సంక్రాంతి పండుగ ముందు భోగి 
మంటలవలె తగలబెట్టి “విదేశి దిట్రలం టే భూమిలోన 
పెంటి అని సాొటబపాడుతూ దగ్రమెవోతున్న a 
విదేశీ వసాంల ముటలపై గెంతుతూ, కేరింతలు 
కొ-చువారు. 

నెల్లూరులో ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య, గాడేపల్లి 
పద్యనాభయ్య, విసా రాజగోపాలరావు వంటి వారి 
నాయకత్వంలో యువకులై న కౌం(గెను కార్యక ర్రలు 
వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య, బొమ్మా వేమారెడ్డి, కొమం 
డూరు పార్తసారధి అయ్యంగార్, రామసుబ్బయ్య 
వంటి వారు స్వదేశీ (పచారాన్ని పెద్ద ఎత్తున (పేశంస 

తెలుగునాట న్వారితోం (తో 

నీయంగా సాగించారు. గోదావరి జిలాలో సీతానగరం 
ng) 

ఆశ్రమం స్థాపకులై న (బిహ్మాజోస్యుల సుబ్రహ్మణ్యం 
ఖదరు (సచారాన్ని పటుదలగా నిర్వ్యహంచారు. ద టె 

ఇదే దశలో కొడాలి ఆంజనేయులు “విఫచ పరి 
య వ రనం” నాటకం రచించారు. ఆ నాటక (ప్రదర్శనను 

పభుత్వం నిషేధించింది. విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ, 
ఖదరు (పచారోత్సవాల ఫలితంగా 1821 అకోబరు 
నాటికి ఒక్క విజయవాడలోని 70 మంది వ రకులు 
విదేశీ వసాంఅను మా(తమేకాక, దేశీయ మిలు వసా) —0 

౧ క కూ. లను కూడా 1922 లో బహిష్కరించగలమని (ప్రతిజ్ఞ 
చేశారు. 

మద్యపాన వ్యతిరేకోద్యమం 
కాం(గను కార్యకర్తలు మద్యపానానికి వ్యతిరే 

కంగా పెద ఎతున సాగించిన (ప్రభావం గుంటూరు, 
నెల్లూరు, బళ్ళారి, అనంతపురం, కర్నూలు, గోదావరి 
జిల్లాలలో బాగా పనిచేసింది. ఈ ఉద్యమానికి హిందు 
వులు, ముస్టి ములు కూడా పూర్తి తోడ్చాటు నిచ్చారు. 

అనంతప్పరం జిల్లా మద్యపాన వ్యతిరకోద్య 
మానికి కొల్లూరి సుబ్బారావు సారధ్యం వహించారు. 
అందుకు ఆయనకు 1921 లో పెనుగొండలో అ రెసు 
చేసి, సంవత్సరం కఠిన కారాగారవాన శిక్ష విధించారు. 

నెల్లూరు జిల్లాలో ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య, 
తిక్కవరపు రామిరెడ్డి, బి. చం|ద్రశేఖరరెడి మద్యపాన 

a వ్యతిరేకోద్యమానికి పట్టుగొమ్ములయ్యారు వారు 
తిలక్ స్వరాజ్య నిధి వనూలు సాగినూనే, పలెపాడులో 

షి ఉట. ఒక ఆ(శమం నెలకొల్చి, దానిని గాందేయ పచకు 
ణు అతో నిర్వహించారు. ఆ ఆ(శమ నిర్వహణ బాధ్యతను 

చతుర్వేదుల కృష్టయ్యకు అప్పగించారు. 

కల్లు దుకౌణాల టలలో వాల్గొనవద్దని రెడ్డి 
"చె. కులనులెన కౌంటటాకర కు నచ్చుచెప్పడంలో తిక్క చుర AF) వరపు రామిరెడి, బి. చందేోఖర రెడి పాత్ర (ప్రత్యే Ga 

a 

కంగా పేర్కొన దగినది. వారి కృషికి, వెన్నెలకంటి 
రాఘవయ్య, బొమ్మా 'కేషురెడ్డి, బశ్శేపల్లి రామ 
సుబ్బయ్య, దొరై స్వామి అయ్యుంగార్ , కొమండూరు 
పారసావధి అయ్యంగార్, శ్రీమతి పొనకొ కనకమ2, ఠి 

త వెంకట సుబ్బయ్య శేషి, రాళ్ళపల్లి రామసుబ్బయ్య 



న్ 0/గౌామ చరి/అ 

వంటి యువక కార్యకర్తల కోడాటు పెద్ద యెత్తున 

అభించింది. 

“గాంది శాపం తగులుతుంది సుమా” 

కొత కొత |వచార పదతులు 
0 ఆజా @ 

మద్యపాన వ్యతిరేక (ప్రచారకులైన ఈ కార్య 

క్ర ర్తలు జిల్లాలోని అన్ని(గామాలను సందర్శించి, కల్లు 

తాగవద్దని, దేశానికి (దోహంచేయవద్దని, కల్లుకాగితే 
మహాత్మాగాందీ శాపం తగులుతుందనీ హెచ్చరిస్తూ 

చేసిన ప్రచారం బాగా పనిచేసింది. ఈ కార్యక ర్త రలు 

ర్మాతిపూట ఎడ్డ బండ్ల పై (పయాణం సాగించారు. పగటి 

పూట వూరూరా తిరుగుతూ, భజనలుచేస్తూ, పాటలు 

పాడుతూ ఉపన్యాసాలిస్తూ కాలినడకను (వపచారం 

చేశారు. 

కందుకూరులో రోడ్డు పైన తహాసిల్ దారు యొక్క 

గుర్రం చెవులను కోసి వేయడంద్వారా అక్కడి (పజలు 

తమ అక్క-సున్ను ,తీర్చుకొన్నారం టే, ఈ (పచారకుల 

పభావం ప్రజలపె సె ఎంతగా పడింద్. వూహాంచ 

వచ్చు. 

కౌం(గసను వాలంటీర్ల బెడదనుంచి తప్వించుకొన 

డానికి, (ప్రభుత కం రహస్యంగా కల్గుసాటలను నిర్వ 

హించడాసికి (సయత్నించింది. "ఆ (పయత్నాలను 

కూడా కాౌం(గెసు వాలంటీర్లు వమ్ముచేశారు. రొజు 

పాలెంలో రహస్యంగా కల్లుపాటలు ఏర్పాటుచేసినట్లు 

మోదిన్ సాహెబ్ అనే వ్యక్తి కిద్వారా తెలుసుకున్న 

వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య, బొమ్మా శేషరెడ్డి, పార్థ 
సారధి అయ్యంగార్, రామ సుబ్బయ్య హుటొహుటినీ 

అక్కడకు వెళ్ళారు. కల్గువాటలు జరిగే ఆవరణ 

గేటువద్ద నిలబడి మద్యపాన వ్యతిరేక (పసంగాలు 

(ప్రారంభించారు. కల్లుపాటలలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన 

కాం(టాక్టర్లు వారి ఉపన్యాసాలు విని, వెనుతిరిగి 

పోసాగారు. సాయం[తం 4 గంటల వరకు కల్లు 

పాటలు సాగలేదు. ఒక ఎకెజ్ సబినస్పెక్షర్ దొంగ 

చాటుగా కొందరు పాటదారులను, వేరొక మార్గం 
గుండా ఆవరణలోకి తీసుకెళ్ళి, పాటలు (ప్రారం 

భించాడు. ఈ సంగతి తెలిసిన వెంటనే రామసుబ్బయ్య 
అక్కడకు సరుగెత్తుకుంటూ, గభాలున వాటదారుల 

£7 

పె “అయ్యా । దేశమాతకు [దోవాం చేయ 

కండి. మాతృదేశం సర్వనాశనం కాకుండా కాపాడండి” 

అంటూ (ప్రార్థించాడు. మనసు కరిగిన పాటదారులు 

వెనుతిరిగి పోయారు. కల్లుసాటలు జరగలేదు. 

కాళ్ళ పెబడీ ॥ 

ఒకే రోజున అనేక (గామాలలో ఏక సమయంలో 

కల్లు పాటలు పెట్టడం ద్వారా కాం గెస్ కార్యకర్త రల 

బెడదనుంచి బయట పడా లనికూడా (పభుత్వం (పయ 

త్నించింది. ఒకే రోజున ఒకే సమయానికి 24 కేందా 

లలో ఏర్పాటు చేసిన కల్లు పాటలను పికెటింగ్ చేయ 

డానికి అవసర మైనంత మంది వాలంటీర్ల ను సమీక 

రించడం గారా బొమ్మా శేషరెడ్డి, ఆయన సహచ 

రులు ఆ (సయత్నాన్ని కూడా వమ్ము చేశారు. 

1921 ఫి(బవరి 7వ తేదిన అనంతపురంలో 

ఏర్పాటు చేసిన కల్లు పాటలలో పాల్గొసవద్దని వెంక 

టప్పయ్య, ఎ, నారాయణరావు పాటదారులకు ఏజ్జ ప్రి 

చేయడంతో 80 మంది పొటదారులు పాటలలో పాల్గొన 

కుండా వెనుతిరిగి పోయారు. ఫలితంగా ఆ పాటలను 

వాయిదా వేయవలసి వచ్చింది. విశాఖపట్నం జిల్లా 

శృంగవరపు కోటలోను అలాగే జరిగింది, అక్కడ 

సహచరులు కలసి, ఆ 

జరగకుండా నిరోధించారు. నర్వీ 

పట్నంలో కల్లు పాటలకు ఒక్క పాటదారుడు కూడా 

హోజరు కొలేదు. పాలకొండ తాలూకాలోని 26 కల్లు 

కేంద్రాలకు గాను, 

సర్వేశ్వరళాస్త్రి. ఆయన 

కలు పాటలు 
ag) 

కాం(టాకర్హరు పాట పాడాడు. 

కర్నూలు జిల్లాలోని పెద్దపాక, టోలాపురం, బుధ 

వారపు పేటలలో | కల్లు పాకల వద్ద కాం[గెసు వాలం 

టీర్లు జరిపిన పికెటింగ్ ఫలితంగా కల్లు అమ్మకాలు 

బంద్ అయ్యాయి. రాయలసీమ జిల్లాలలో మద్య 

పాన వ్యతిరేక (ప్రచారోద్యమం వల్ల పభుత § 

ఆదాయం బాగా తగ్గిపోయింది. కడప జిల్లాలో 

రు. శీ. 15.406 |. లనుంచి రు. 2,01.044 లకు- 

అనంతపురంలో రు. 2,69,574 /- లనుంచి 

రుం 1.87.664 /_ లకు బళ్ళారి జిల్లాలో రు. లీ లక్షల 

నుంచి రు. 2 లక్షలకు కర్నూలు జిల్లాలో 
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రు. 2,22.900 /_ల నుంచి రు 90,818/-_ లకు 

(పభుత్య ఆదాయం పడిపోయింది. 

గుంటూరు జిల్లాలో కూడా మద్యపాన వ్యతిరేక 

_పచార (ప్రభావం విసృతంగా వ్యాపించింది. కల్లు 

అమ్మకం బాగా తగిపోయింది. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమ కార్యకర్తల కౌర్య 
కలాపాలను అరిక ట్రడానికి (పభుత్వం విదోహ సమా 

వేశాల చట్టాన్ని " పునరుద్దరించింది. ౩. వి. ఆర్. 

సామి, జి. రామచం[ద్రరావు. బి. నుబహ్మణ్యం, 

రాజమం(డికి చెందిన డాక్షరు పి. గురుమూర్తి వంటి 
వారిని అరెస్టు చేసి శిక్షలు విధించారు. గౌస్ బేగ్, 
చావలి సూర్యనారాయణ, వెంకట నరసింహాచార్యులు, 
కొండా వెంకటప్పయ్య వంటివారు (పసంగాలు చేయ 
రాదని ఆంక్షలు విధించారు. 

తౌల గునొట నొా?తం/ళ ని 
య లి 

గాందీ టోపీ ధారణ సె ఆంక్షలు 
నునా 

గాంధీ టోపీ ధారణను కూడా నేరంగా భిటిషు 
అధికౌరులు పరిగణించారు. గాందీ టోపీలను ధరించి 

కోరులో (స్రవేశించినందుకు మలపూరి నరసింహం, 

గొల్లపూడి శ్రీరామమూ ర్తి, (ప్రయాగ విశ్వనాధంలకు 

గోదావరి జిల్లా మేజిస్రట్ జైలు శిక్షలు విధించారు. 

గాందీటోపీలు ధరించి విశాఖపట్నం _వెద్య కళాళాలకు 

హాజరెన 142 మంది వెద్య విద్యార్థులకు 1921 

సెఫెంబరు 28న బహిష్కరణ ఉత్తర్వులు జొరీ 

చేశారు. వారిలో 82 మంది క్షమాపణ చెప్పడానికి 

నిరాకరించి, చదువు చాలించి, వెళ్ళిపోయారు. మిగతా 

వారు క్షమాపణ చెప్పి, చదువు కొనసాగించారు. 



ఆం| ధదేశంలో పెల్తుబికిన విప్రవాత్మక ఉద్యవూలం 

దేశంలో సహాయనిరాకరణోద్యమం సాగిన 

కాలంలొ 1921-22 సంవత్సరాలలో ఆం|ధదేశంలో 

ఏస్ట వాత క్రైక ఉద్యమాలు నాలుగు (వజ్యరి ల్లాయి, 

1 ్చీరాల.పేరాల పోరాటం, 2. పల్నాడు శి 

వ్యతిరేక పోరాటం, 8. పెదనందిపాడు పన్నుల నిరా 

కరణ్ కేదక్భమం, 4. మన్యం తిరుగుబాటు. ఇందులో 

మొదటి మూడు పోరాటాలు గుంటూరుజిల్లాలోను, 

నాల్గవది ఏజన్సీ (పాంతంలోను జరిగాయి. 

“స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఆం(ధదేశం, మిగతా 

రాష్టాలకంచే ముందంజ వేసిందని ఈ నాలుగు 

పోరాటాలు నిరూపించా 

చీరాల. పేరాల పోరాటం 
సహాయనిరాకరణ" “ద్యమ కార్యక్రమంలో భాగ 

మైన మున్సిపాలిటీల బహిష్యరణ పేరుతో చీరాల. 

“పీరాల వి ఫోరాటం జరిగింది. ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల 

గోపాలకృష్ణయ్య ఈ పోరాటానికి సారధ్యం వదాం 

చారు. 

పాత్ర చీరాల, “పేరాల, జాం[డ్రపేట, వీరరాఘవ 

పీట అనే నాలుగు (గ్రామాలు చీరాల యూనియన్ 

పాలనలో వుండేవి. అప్పుడు ఆ యూనియన్ సాలీనా 

ఆదాయం రు. 4000 je అయితే, 1919లో చీరాల, 

"పేరాల (గ్రామాలను కలిపి, (పత్యేక మున్సిపాలిటీగా 

ఏర్పాటుచేయాలని మద్రాసు (పభుత్వం నిర్హ యించింది. 

జాం(డే కీట, వీరరొాఘవపేట (గ్రామాలను యూనియన్ 

పాలన (కింద కొనసాగించాలని నిర్హ యి౦చింది, 

మ్మ(దాను (పభుత్వం చేసిన ఈ “నిర ర యాన్ని 

గ్రామాల (ప్రజలు వ్యతిరేకించారు, యథాపూర్య సితిని 

కొనసాగించాలని వారు (ప్రభుత్వానికి వినతిప(త్రాలు 

'సమర్ప్చించుకొన్నారు. (పజల కోర్కెను (ప్రభుత్వం 

తిరస్కరించింది. 

కొత్తగా ఏర్పాటయిన చీరాల_'పేరాల మున్సిపాలిటీ 

ఆదాయాన్ని సాలీనా రు. 80 చేలకు పెంచుతూ, (పభు 

త్యం (ప్రజలపె విపరీతమెన సన్నులభారం 

విధించింది, —- డా 

చీరాల. పేరాల (గామాల. జనాభా పరిహేనువేలు 

మ్మాతమే. పీరిలో చేనేత కార్మికులు అత్యధికులు. 

చేనేత కార్మికుల రోజువారీ ఆదాయం పావలా, ఆయి 

7 

దజాలకు మించదు. అలాంటి (ప్రజలపై (ప్రభుత్వం 

విధించిన పన్నులు తలక్కమించిన భారంగా పరిణమిం 

చాయి. తమ (గ్రామాలను సందర్శించిన గవర్నర్కు 

కూడా చీరాల. పేరాల (ప్రజలు తమ గోడు 

విన్నవించుకొన్నారు. అయినా (ప్రయోజనం లేక 

పోయింది. 

1920 జనవరి 12వ తేదీన చీరాల. పేరాల (గామా 

లలో కొత్త మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటయింది, 11మంది 

కౌన్సిలర్లు వుండే ఆ మున్నిపాలిటీకి డివిజనల్ 

ఆవెన్యూ. ఆఫిసరు ఛె ఛెర్కన్గా నియమింపబడ్డాడు, 

మున్సిపల్ కౌనిిలర్లు కొందరు పౌరులను విపరీతీంగా 

పీడించారు. పట్టణంలో పారిశుధ్య కార్యక్రమాలను 

పూర్తిగా అలక్ష్యం చేశారు. ఇక లాభంబేదనుకొన్న 

(వజలు తిరుగుబాటుకు సిద్దమయ్యారు, మున్సిపాలిటీని 

బహిష్క-రించాలన్న నిర్ణ “యానికి వచ్చారు. పరిస్తితిని 

గమనించిన కౌన్సిలర్లు సామూహికంగా రాజీనామా 

చేశారు. వారెందుకు రాజీనామా చేయవలసివచ్చిందో 

విచారించడానికి జిల్లాకలెక్టర్ వచ్చాడు. ముని ఎపాలిటీని 

రద్దుచేయాలిని కారులు 'జిల్లాకలెక్ట ర్కు వినతిపత్రం 

సమర్పించారు. 

(పజల విన్నపాలకు పదే పదే పెడచెవిని పెట్ట 

టమే కాక, 1921 ఫిబవరిలో చీరాలను సందర్శిం 

చిన మదాసు రాష్ట్ర మునిసపల్ అడ్క్మినిగ సెషన్ 

మంతి. పానుగంటి రామరాయణింగార్ 

(పజలను బెదిరించాడు. చీరాలలో అవసరమైతే ప్యుని 

టివ్ పోలీసును ఏర్పాటుచేస్తామని, పీరాలకు రె రైల్వే 

సెషన్, పోస్టాఫీసు, ఆనుషతివంటి సౌకర్యాలు 

తేకుండా చేస్తామని కూడా ఆ మంత్రి బెదిరించాడు. 

దానితో (ప్రజలు మరింత ఉ్యగ్రులై పోయారు. 

ఆ దశలో దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య రంగ(ప్రవే 

శం చేసి, వీరాల“'పేరొల (పజల పోరాటానికి సార 

ధ్యం వహించాడు. పన్నులు చెల్లించవద్దని ఆయన 

[ప్రజలకు ఉదోధించాడు- పన్నుల వసూలుకు . అధి 

కారులు ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకొని చేలంపాటలు 

పెట్టారు. ఆ వేలంపాటలలో ఎవరూ పాత్తొనలేదు. 

వీరొాల "పీరాలలో స్వాధీనం చేసుకున్న చరాస్థిని 

వాపటి, గుంటూరు వంటి దూరప్రాంతాలకు తీసుకు 

పోయి అక్క-డ వేలం వేశారు. 



లొల్లి 

_ పన్నులు చెల్లించ నిరాకరించిన నేరానికి ఒక మహి 
కళతో సహా డజనుమందిని ఆరెస్టు చేశారు. దేశమంత 
టిలో పన్నుల నిరాకరణోద్యమంలో అరెస్టు అయిన 
మొటమొదటి మహిళ బహుశా . చీరాలలో అరెస్టు 
అయిన వృద్దురాలే కావచ్చుః 

చీరాల పేరాల పౌరులపై (ప్రభుత్వం దమనకాండ 
రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నది. ఏమిచేయాలో పాలు 
పోక, దుగ్గిరాల గోపాలకృ షయ్య మహాత్మాగాంధీ. 
సలహా అర్థించాడు. (ప్రభుత్వంతో (సజలు సంఘ ర్ష 
ణను నివారించి, అదే సమయంలో చీరాల మున్ని 
పాలిటీ దానంతటదే అంతరి౦ చిపోయే మారాన్ని 
గాంధీజీ సూచించారు. (ప్రజలంతా తమ ఇళ్ళను వదిలి 
పెట్టి, మున్సిపాలిటీ పరిధి ఆవల పొలిమేరలలో ప ర్ 
శాలలు వేసుకొని, జీవితం గడపడానికి సిద్ధంకావాలని 
ఉద్బోధించారు. 

భారత (ప్రజలు తాను చెప్పినట్టు నడుచుకొం పే 
సంవత్సరకాలం లో స్వరాజ్యం సాధించగలనని 
మహాత్మాగాంధీ నాగపూర్ కాం[గసను మహాసభలో 
చేసిన (ప్రకటనను దేశ (ప్రజలు విశ్వసించారు. అందు 
వల నే ఆయన యిచ్చిన పిలుపు నందుకొని, సహాయ 
నిరాకరణోద్యమంలోకి దుమికిన అశ్లేష ప్రజానీకం 
అనుసమ త్యాగాలు చేయడానికి సిద్దమయ్యారు. 

చీరాల పేరాల పౌరులు కూడా అదే విశ్వాసంతో 
దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య ఆదేశం (ప్రకారం, 1921 
ఏప్రిల్ 25వ తేదీ అర్థరాత్రి పెళ్లే బేడా సర్దుకుని 
తమ నెత్తిన లేదా ఎడ్ల బండి పెన చేసుకొని, తవు 
ఇళ్ళను ఖాళీజేసి, = మేన్సిపాలేట్రే పరిథి ఆవలి. పొలి 
మేరలలో పాకలు వేసుకుని జీవించడానికి తరలి 
వెళ్ళారు, చీరాల_ పేరాల జనాభా 10,826 మండిలో 
18,572 మంది ఈ. విధంగా (పవానోద్య మంలో 
స్వచ్చందంగా పాల్గొనడం నిజంగా చరి తలో నే 
అపూర్వం. ఇదే విషయాన్ని ఆనాటి హిందూ విలేకరి 
డి. ఎన్. ఆర్. రావు కళ్ళకు కట్టినట్టు చిత్రిస్తూ 
పంపిన వార్త ఆ పత్రికలో (ప్రచురిత మైంది. 

పదకుండు నెలల పాటు, చీరాల మున్సిపాలిటీ 
అనేది లేకుండాపోయింది. చీరాల ' పేరాల వీధులు 
నిర్మానుష్యంగా, పాడుపడిన "పేటల వళి, స్మశాన 
వాటికల వలె గోచరించాయి. క. 

లెలుగునాటీ న్యూ తంత 

చీరాల _ పేరాల (పజలకు సారధ్యం వహించిన 
దుగ్గిరాల గోపాల కృష్ణయ్య ఆదర్శవాది. స్వరాజ్యం, 
స్వధర్మం ఆదర్శాల ఆధారంగా ఆదర్శవంతమైన. 
రాజ్యం వ్ పించాలని ఆయన కలలు కన్నాడు. పర్త 
శాలలతో ఏర్పడిన కొత చీరాల. పేరాల (గ్రామంలో 
ఆయన పంచాయతీ పరిపాలనా వ్యవస్తను ఏర్పాటు. 
చేశాడు. అన్ని కులాలకు ప్రాతినిధ్యం వుండే కమిటీ. 
లకు పరిపాలనా బాధ్యతలు అస్సగించాడు.. ఒక్కా. 
మాటలో చెప్పాలంపే, ఆయన అక్కడ పోటీ (ప్రభు. 
త్వాన్ని నడిపి, చరితను సృష్టించాడు. 

సమాజం అవసరాలను, [పజల అవసరాలను తీర్చ 
డానికి ఆయన ఎర దుసుల “రామదండు” వాలంటీరు. 
దళాన్ని ఏర్పాటుచేశాడు. దాని కేంద కార్యస్థానాన్ని. 
రామానగర్ లో నెలకొల్పారు. 200 మంది సభు$లు 
గల పార్ల మెంట్ ఏర్పడింది. 1921 ఏపిల్ 6వ 
తేదీన చీరాల దర్శించిన మహాత్మా గాంధీ చీరాల _. 
"పేరాల (పజల పోరాట పటినును ఎంతగానో (పశం 
సిందారు. 

బలిచ(క్రవ ర్థిని మూడు అడుగులతో పాతాళానికి 
తొక్కేసిన వామనుని వలె, మహాత్మా గాందీ (టిటిమ. 
(ప్రభుత్వాన్ని పంజాబ్, ఖిలాఫత్, స్వరాజ్యం అనే 
మూడు ఆందోళనలతో అధః వాతాళొనికి తొక్కి వేయ. 
గలడని దుగ్గిరాల గోపాల కృష్ణయ్య ఈ చీరాల _. 
పేరాల (పజలను ఉ_త్రేజపర్చాడు. 

దుగ్గిరాల గోపాల కృ షయ్య ఎడింబరో యూని. 
వర్శిటీ ఎమ్, ఏ, పట్టభద్రుడు, 10817. 18 లో 
సంవత్సరం పొటు రాజమండ్రి గవర్న మెంట్ (అయి 
నింగ్ కాలేజీలో లెక్పరరుగా పనిచేశాడు. 1918_ 19 లొ. 
బందరు ఆం(ధ జాతీయ కళాశాలలో చేరాడు, అక్కడ 
విద్యా విధానంతో సరిపడక ఆయన చీరాల సమీపంలో. 
1920 లో ఆంధ విద్యా పీఠ గోష్టి అనే సంస్థను. స్వయంగా స్థాపించి, దానిని నడిపాడు. ఆ విధిగా. 
ఆయన చీరాల. పేరాల [పజ లకు సన్నిహితు . 
డయ్యాడు. 

నరక యాతనలు 
పర్ద శాలలు వేసుకొని జీవిస్తున్న చీరాల, _ పేరాల. 

ప్రజలు నరకయాతనలు అనుభవించారు. వారి వ్యాపా: 
రాలు దెబ్బతిని, ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలయ్యారు. . 



నం (గామ బరి [తొ 

"ఆ ఏడాది వేసవి గాడుులు మహా తీషంగా పాయు. 
ఊష్టో(గత 120 డిగ్రీలకు పెరిగిపోయింది... వేసవి 
'వెంటాడుతూవచ్చిన వర్ష రుతువు కూడా వారికి నన్ని 

ఇడుములు, ఇక్కట్లు "తెచ్చి పెట్టింది. కొద్ది రోజుల 

వ్యవధిల్ కుండపోతగా 103 అంగుళాల వర్ష పాతం 

"పడింది. స్వరాజ్యం కనుచూపు మేరలో వుందన్న 

అళాభావంతో వారు ఈ నరక యాతనల నన్నింటిని 

అనుభవించారు. 

పెరిగిన [ప్రభుత్వ పీడన 
చీరాల _ పేరాల వాసులు (ప్రభుత్వానికి చెందిన 

బంజరు భూ ముల లోరు.20 నుంచి రు. 410 ల 

ఖర్చుతో పాకలు ఏర్పాటు చేసుకొన్నారు. తమ ఇళ్ళ 

“ఆవరణలో రు. 5 ల వ్యయంతో బావులు తవ్వు 

కొన్నారు. (ప్రభుత కం వారిపై తమ నిర్భంధ చర్యలను 

'తీ(వం చేయడానికి ఒకొక్క ఇంటికి రు. 1020/_ 

పెనాలీ విధించింది. ఆ విధంగా వారిని పీడించింది. 

ఇలాంటి దశలో దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య 

చీరాల _ "పేరాల వాసుల పునరావాసానికి నిధి సేకరించే 

నిమి త్తం 1921 సెపైంబరులో బరంపురంలో జరిగిన 

ఆంధ మహాసభకు వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆయన 

“చేసిన (ప్రసంగాలకుగాను (ప్రభుతం దేశ(ద్రోహనేరం 

[కింద ఆయనను అరెస్టు చేసి, సంవత్సరం కఠిన 

" కొరాగారవాస శిక్ష విధించింది. 

“పదవే భ|[దా।దికి పాపిష్టి ఘటమా | 

కారాగారవొసళశిక్ష పడిన దు గ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య 

' “పదవే భదా(ద్రికి పాపిష్పి ఘేటమా 1” అనేపాట 
పాడుతూ కటకటాలలోకి నడిచి వెళ్ళాడు. తమ 

నాయకుడు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య జె జెలు పాలు 

కావడంతో, చీరొల _ పేరాల (పజల నెతిక పాటవం 

'దెబ్బతిని పోయింది. నిరాశా, నిస్పృహ కాలు వారి హృద 

యాలను అలముకొన్నాయి. దానితో వారు ప రశాలను 

విడిచి పెట్టి, తవు తమ పాత ఇళ్ళకు తిరిగి సోవలసి 

వచ్చింది. ఈ విధంగా చీరాల . పేరాల పోరాటం 

పరాజయంతో ముగిసినప్పటికి, దానికి చారిితక 

ప్రాధాన్యం లేకపోలేదు. రేస లె, ఏజయవొడ ముని 

పాలిటీలలో కూడా ఇంతటి స్థాయిలో కాకపోయినా, 
ఇదే స్వభావం గల్లిన ఉద్యమాలు నిర్వహించారు. 

అయితే ([పభుత వం వాటిని అంతగా పట్టించుకోలేదు. 

ల్ 

దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్యను ఆదర్శంగా 

తీసుకొని, డాక్టర్ మురళీ నాపీకొలో స్థాపించిన బోం'స్లే 

సైనిక పాఠశాల ఆవరణకు “రామభూమి” అని పేరు 

పెట్టారు. ఆ సైనిక స్కూలులో శిక్షణ పొందినవారికి 
రావు దండులు” అని పిలిచారు. ఆ స్కూలు వెలి 

[గాఫిక్ అడ్రసు “రామ దండు”గా పిలవబడింది. 
పదహారేళ్ళ తరువాత 1988లో మద్రాసులో 

ఏర్పడిన కౌం(గైసు మం(తివర్గ హయాంలో మంత్రి 

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి చీరాల" మునిపాలిటీని రద్దు. 

చేశారు. 

చరిత ప్రసిద్ధ్దవైంన 
పుల్లరి సత్యాగ/హం 

సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో భాగంగా, ఆంధ 

దేశంలో అటవీ నిబంధనల ఉల ౦ఘ నోద్యమాలు 

కూడా సాగించబడ్డాయి. వీటిలో గుంటూరు జిల్లా 

సల్నాడు తాలూక కాలో కన్నెగంటి హనుమంతు నాయ 

కత్వంలో జరిగిన పుల్లరి సత్యా(గహం చరిత. (ప్రసిద్ధి 

చెందింది. 

గుంటూరు : జిల్లాలోని పల్నాడు తాలూకా ఆర్థికంగా 

వెనుకజడిన _ప్రారతం. 1920.21 నంవత్సరంలో 

వర్గాలు లేక రెతులు దెబ్బ తిన్నారు. పైగా పశు 
గ్రాసం కొరత ఏర్పడింది. 

దేశంలోని అటవీ సంపదను కొ శ్రి గొట్టడానికి 

అలవాటు పడిన (బ్రిటిషు ప్రభుత్వం, అటవీ “నిబంధ 
నలు అంటూ పెట్టి, ఆటవీ సంపదను (ప్రజలు అనుభ 

వించవానికి వీలులేకుండా చేసింది. 

అడవులలో పపవులను చేపుకొ నడానికి వీల్లేదు. 

వంట పుల్లలు ఏరుకు తెచ్చుకోడానికి పీళ్లేదు. వ్యవ 

సాయ పనిముట్లకు అవసరమైన కలసకొ య్యలను కొట్టి 

తెచ్చుకొనడానికీ వీలులేదు. "అడవులలో లభించే నీటి 

వనరులను విగియోగించుకోడానికి వీలులేదు. ఈ 

రకమైన ఆంక్షలతో (ప్రజలు విసుగెత్తి పోవడం 

సహజం. 

ఒక ఆవును అడవిలో మేప్పకొనాలంపే. 12 అణాలు 

ఫీజు చెల్లించి, పర్మిట్ పొందాలి. అదికూడా (ప్రత్యేక 
మైన. ఒక అటవీ (ప్రాంతానికి మాతొమే చెల్లుతుంది. 

మరొక పాంతంలో ఆవును మేష్పకోవొలం పే, 



ల్ 

పన్నెండు అణాలు రుసుం చెల్లించి, మరో పర్మిట్ 
పొందాలి. ఈ నిబంధనలను సడలించాలని, పశువు 18 మూడు ఆజాలు చొప్పున వసూలు చేయాలని, ఒకే 
పర్మిట్టుపె జిల్లాలో ఏ [పాంతం అడవిలో నెనా మేష 
కొనడానికీ అనుమతించాలని , గొ రలు, మేకలకు 
ఒకటిన్నర అకా రుసుంమా[త్రమే వనూలు చేయాలనీ 
మోపెడు కపులల చారీని ఆరుపెసలకు తి గించాలని ఓ ౧౧ బి ర (౧ ఎడ్డను ఉచితంగా అడవులతో 'మేపుకోనివ్వాలని 
పల్నాడు ఇంకులు కోరారు. 

(బిటెిమ (ప్రభుత్యోద్యోగులు, ముఖ్యంగా లంచ 
గొండు లెన అటవీ ఉద్యోగులు (పజలను విసరీతంగా 
పీడించారు. లంచాలు యివ్వకపోతే, కేసులు పెట్టి 
వేధించేవారు. విసిగిపోయిన పేోజలు అసంత్భ ప్రీతో 
అట్టుడిగి పోతున్నారు. కౌం[గైస్ [పారంభించిన 
సహాయ నిరాకరణోద్యమం వారికి ఆశారేఖగా గోచ 
రించింది. మాచర్ల లోని (ప్రజలు (సభుత్వోద్యోగులపై 
“సాంఘీక దిహిష్కరణ 'తూరంభించారు. ప్రభుతో 
ద్యోగులకు సరుకులు అమ్మడానికి వర్తకులు నిరాక్ర 
రించారు. చాకు, మంగణ్భ కూడా ఆ సాంఘిక 
బిహిష్కరణలో పాల్గొన్నారు. ఆ (పొంతంలోని 
డెప్యూటీ తహాశీల్ దార్ పిల్లలకు పాలుకూడా కరు వెన 
పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ (పాంతాన్ని సందర్శించడానికి 
వచ్చిన జిల్లా కలెక్టరు, జిల్లా పోలీసు అధికారికి కూడా 
ఇదే అవస్థ పట్టింది. కలెక్షరు (పభుత్వ ఉ_తర్వులను 
దండోరా వేయించడానికి, డస్పుల వాళ్ళకోసం కబురు 
పంపితే, వూళ్ళో డవ పాలన్నీ పగిలిపోయాయని సమా 
ధానం వచి ఎంది 

మాచర్ల, వెలుదు రి, బిట్టిపాలెం, శ్రీగిరిపాడు, 
'ర0టచింతల వంటి (గ్రామాలలో [ప్రజలు అటవీ ఉద్యోగులను బాహాటంగా ధిక్కరించే ధోరణిని (ప్రద 
రించారు. వందలాది గొడ్డు మందలను అడవులలోకి 
తోలి,. మేపడం (ప్రారంభించారు. అటవీ ఉద్యోగులు 
ఆ మందలను. బందుల దొడలో బంధించితే. జన 
సమూహాలు దాడి చేసి, ఆ మందలను విడిపించు 
కొనడం సర్వ సాధారణమైపోయింది. 

- .నాడుపాలెంలో 100 పళువులను బందిలదొడో 
'పెటడానికి. అటవీ ఉద్యోగులు తో లుకుపోతుంశ్తే, 
ఓక. మహిళ నాయకత్వంలో జనం ఫారెస్టు రేంజర్ పె 

ర దాడిచేసి, ఆ పశువులను విడిపించారు. ఎం 

తెలుగునాట న్య్యంతోం [లో 

పల్నాడు తాలూకాలో తీ వతరమవుతున్న ఉద్యమ: 
పరిసితిని పరిశీలించడానికి ఆంధ కాంగసు సంఘం 
తరపున ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ, వేదాంతం నర 
సెంహాచారి 1921 జూలె 2| న ఆ (పాంకాన్ని సంద 
రించారు. జిలా కలెకరు ఆ సమయాన ఆ (పాంతం,. | లా య ల తోనే మజిలీ చేసున్నాడు. [ప్రజలు ఆ నాయకు లిదరినీ 

ఇ] _డప్ఫులు మోగనూ ఘనంగా వూరేగించారు. తాను. 
అడినస్పుడు డప్పులన్నీ పగిలిపోయాయని చెపి, 
ఇప్పుడు కాంగ్రెసు నాయకులను డప్పులతో ఊరేగిం 
చడాన్ని చూసి, ఉగుడై పోయిన జిల్లా. కలెక్తరు ఆ 
నాయకులిద్దరినీ అరెస్టు చేయించి సంవత్సరం కఠిన 
కారాగారవాస శిక్ష విధించాడు. 

కౌంగెస్ నాయకుల అరెస్టుతో పల్నాడు తాలూ 
కాలో పరిసితి మరింత తీవరూపం దాల్చింది. క్రొత్త 
పలిలో ఇదరు ఫారెసుగారులు పూటికూళ్ళ ఇంటో య (a) on) టో! 

ng) అన్నం తింటూవుండగా, (ప్రజలు వారిద్ధరినీ భోజనం 
పూ ర్రికాకుండానే, తన్ని తరిమేశారు. మరో [గామంలో 
ఫారెను రేంజర్ను వెంటనే, అదె ఇంటో నుంచి. 
ఖాళీచేసి పొమ్మని (గ్రామస్తులు ఆదేశించారు 

మొత్తం మీద పల్నాడు తాలూకాలో (టెటిమ (ప్రభు. 
త్వం విధించిన అటవీ నిబంధనలన్నవి అమలు కాని 
పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉన్నవ లక్షీ నారాయణ, వేదాంతం 
లక్షీ ఇ్రనరసింహాచార్యుల అరెస్టుకు నిరసనగా గుంటూరు. 
పటణంలో వారం రోజుల పాటు హరాళ్ జరిగింది. ఈ హర్తాళ్ ఉన్నవ లక్ష శ్రబాయమ్మ నిర్వహణలో 
యామిని పూర తిలకం అనే చేవదాసి పముఖ ప్యాత 
వహించారు. 

నూర్య[పకాశరావు అనే హైన్కూలు విద్యార్థి. 
కౌలేజి విద్యార్థులను సమ్మెకు పురికొల్పుతున్నాడనే 
పేరుతో సబిన'సె ఎక్సర్ అతడిని అరెస్టు చేశాడు. 
ఆ విద్యార్థి అరెస్టుకు నిరసనగా విద్యారులు పోలీసు 
పేషన్ ముందు (ప్రదర్శన జరిపారు. ఆ (ప్రదర్శనపై 
పోలీసులు లాఠీచార్జీ జరివారు. ఈ దారుణానికి (పజలు 
కోటో (ది క్తలయ్యారు, పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి వెళ్ళిన 
డిప్యూ టీక లెక్షరుపై (పజలు బురద జల్లారు. అట్టి పరి. 
సితిలో కొండా వెంకటప్పయ్య జోక్యం కల్పించుకొని, 
పరిస్థితిని చక్క-దిద్దారు. 

అయినా జూరలె క్రి0 న గుంటూరులో కొండా వెంక ' టప్పయ్య, మరి ముగ్గురుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు... 



నం/గామ భరిత 

పరిస్టితి ఉది క్ర కంగా తయారయింది. ఆగస్టు 2న 

కొండా వెంకటప్పయ్య (పభృతులను విడుదలచేయక 

తప్పలేదు. 

పల్నాడు తాలూకౌలో పుల్ల రికి వ్యతిరేకంగా 

ప్రారంభమైన సత్యాగ్రహం కమేణా పన్నుల నిరాక 

రణోద్యమం రూపధరించ సాగింది. 1921 ఆగస్టులో 

జరిగిన పల్నాడు రాజకీయ మహాసభలో కొండా 

వెంకటప్పయ్య మాట్లాడుతూ, పన్నుల నిరాకరణో 

ద్యమం, కౌం(గైసు ఆమోదించలేదు. కనుక, దానిని 

సాగించరాదని స్పషం చేశాడు. కౌం(గసు నాయకులు 

పల్నాడు ఉద్యమాన్ని అదుపులో వుంచడానికి (పయ 

త్నించినా, అక్కడి (ప్రజలు పట్టుద లతో ఉద్యమాన్ని 

మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకు పోతూ నేవున్నారు. 

ప్రజలకు ఫారెస్తు గార్డులకు మధ్య ఘర్షణలు 

అధికం కాజొచ్చాయి. అదనపు పోలీసు బలగాలు 

దిగాయి. 1921 సెప్పెంబరు 23 న మంచలపాడు సమీ 

పంలోని అడవిలో మేస్తున్న గొడ్ల మందలను సాయుధ 

పోలీసుల సహాయంతో ఫారెస్టు ఉద్యోగులు బందుల 

దోడకు తోలుకు పోతుంటే, కన్నెకంటి హనుమంతు 

నాయకత్వంలో రెండు మూడు వందలమంది (ప్రజలు 

పతిఘటించారు. సాయుధ పోలీసులు కాల్పులు జరి 

పారు. ఆ కాల్పులలో కన్నెగంటి హనుమంతుతో 
సహా మొత్తం నలుగురు నేలకొరిగారు. మరుసటి 

రోజున అదనపు పోలీసు బలగాలను రప్పించి 28 మంది 

పురుషులను, $ మంది మహిళలను అరెసు చేశారు. 

కన్నెగంటి హనుమంతు మృతితో పల్నాటి ఉద్య 

మానికి గట్టి దెబ్బ తగిలింది. పైగా కాం(గెసు నాయ 

కులు కూడా ఆ ఉద్యమాన్ని నిర్సుహపర్చే విధంగా 

(ప్రవ రించారు. ఈ రెండు అంశాలకు తోడు (ప్రభుత్య 

నిర్బంధకాండ త్రీ వతరంకావడంతో పుల్లరి . సత్యా 

గ్రహం (కమంగా నీరసించిపోయిం ది. 

విజయవాడ తాలూకా కొండూరులో సంగవరపు 

సుబ్బయ్య శాస్త్రీ నాయకత్వంలో పుల్లరి సత్యాగ్రహం 

సొగింది. కడపజిలా రాయచోటి పుల్లరి సత్యా(గహం 
| ౧ య 

ల్ 

తీవ్రరూపం దాల్చడంతో జిల్లా కలెక్టరు ప్యనిటివ్ 

పోలీసులతో EF ఉద్యవ మాస్నే లణచివేళొడు. 

వివవ ధోరణిలో సాగిన పెద 

నందిపాడువనర్న లనిరాకరణ 

సహాయ నిరాకరణో ద్యమకాలంలో యావద్భారత 

దృషినే కాక, (విటిమ పొర్ష మెంటు సభ్యుల దృషిని 

కూడా ఆక రించిన పెదనందిపాడు సన్నుల నిరాకరణో 

ద్యమం నిజంగా విప్లవ థ్ దోరణిలో సొగిందం టే అతి 

శయో కీకాదు. 

ఆ "ఉద్యమం భారత దేశంలో బ్రిటిషు నె సా(మాజక్థిపు 

పునాదులనే కుదిపివేసిందని అప్పట్లో మదాసు గవర్న 

రుగా పని చేసున్న లార్డ్ వెలి ంగ్న్ అంగీక రించాడు. 
వాటి ఇక ౩ 

పెదనందిపాడు పన్నుల _ నిరకరణోొద్య మానికి 

సారధ్యం వహించిన పర్వత చేని వీరయ్య చౌదరి 

పెద్దగా చదువుకున్న వ్యక్తి కాదు. అంతా ఆయనను 

“తం(ధ శివాజీ” అని పిలిచేవారు. అంతటి వీరుడు 

ఆయన. నిప్పులాంటి నిజాయితీపరుడు. పుట్టుకతోనే 

ఆయనకు సాయకత లక్షణాలు అలవడ్డాయి. ఆ 

ప్రాంతపు (పజలు ఆయన మాటను వేదవాక్కు.” గా 

పాటించారు. 

గుంటూరు జిలాలోని పెదనందిపాడు _ప్రాంతంలో 

ఆ వుద్యమం అంతగా విజయవంతం కావడానికి తోడు 

డిన అంశాలలో ఆనాటి (గామోద్యోగుల ఆందోళన 

ఒకటని చెపఎకతప్పదు, | 

మహాత్మాగాంధి నాయకత్వ ౦లో దేశ వ్యాప్త పంగా 

సాగుతున్న జాతీయోర్యమంతో ప్రభావితులె న 

గ గామోద్యోగులు సంఘటిత మై తమ హక్కుల సాధ 

నకు ఆందోళన చేస్తున్న రోజులవి. 

ఆంధ దేశ (గామోద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షులు 

బిక్కిన వెంకటరత్నం గొల్ల లమామిడాలలో జరిగిన 

సహకార సమావేశానికి హాజరు కాలేదన్న కారణంపె 

1921 ఆగస్టులో (పభుత్వం ఆయనను ఉద్యోగం 

నుంచి స ససెండు చేసింది, తరువాత సీతంపల్లి కి 

చెందిన కౌజ వెంకట్రామయ్య, చందు ఎన్నయ్య, 

చందు బయన్న, మురుతుకుమార వెంక _టావులను 

కూడా సస్పెండు చేశారు. అనంతరం. రా రాజమండ్రిలో 



ల్ో 

జరిగిన ఆ ఆం(ధదేశ గ్రామోద్యోగుల సంఘ సమా 

వేశంలో (గామోది దొ స్థగులంకా అకోదిరు 1 వ తేదీకి 
తమ పదవులకు రాజీనానూ చేయాలని కిర్యానించాడ, 

ఈ తీర్మానాను సారం కృష్ణా, గుంటూరు. గోదా 
వరి జిల్లాలలో అనేకమంది గా మోద్యోగులు తమ 
పదవులకు రాజీనామా నిచ్చారు. గుంటూరు జిల్లా పు 
లూరులో జరిగన (గామోద్యోగుల మహో పసభలో 

16 మంది కరణం, మునసబులు తమ పదవులకి 
లాం పెట్టారు. పెదనందిపాడు ఫిర్మా_లోని [గామో. 
ర్య మూకుద్బుడిగా తను పదవుల నుంచి 

ఇ దొలగాడు, 

“లిలాగక్, పంజాబ్ వంటి 'ఘోరనేరాలు చేసిన 

'వ్టిమ ప్రభుత 5౦0, భార దేశాన్ని అవమానపర్శింది. 

కనుక ఇలాంటి "సెకాను (పభుత్వం (కింద నేను పని 
చేయజాలను “అని దెందులూరు కరణం తన రాజీ 

నామా పత్రంలో పేర్కొనా న్నాడు. 

న. 

జీతాలు పెంచాలని, 

చేసిన అసి సెంటు కరణాలు, వెట్టి వాళ్ళ వంటి ఉద్యో 

గాలకు తిరిగి సిబ్బందిని నియమించాలని ([గామో ద్యో 
గులు కోరారు. ఆ కోర్కెలను తీర్చడానికి (ప్రభుత్యం 
నిరాకరించింది, 

Des దశలో 1922 జనవరి 7వ తేదీన విజయ 

సమావేశ మెస ఆం(ధరాష్ట్ర కాంగెసు సంఘం 

గుంటూడ. కృష్టా + గోదావరి జిల్లా శాలలో పన్నుల నిరా 
కరణో ద్యమం 'పారంభింా లని తీర్మానించింది. 

ఈ తీర్మానాన్ని అమలు జరిపే విషయం చర్చించ 
డానికి పొన్నూరులో సమావేశ మైన గుంటూరుజిల్లా 

కాం[గెస్సంఘం తెనాలి, గుంటు ద, ఒంగోలు, రేపల్లె 
తాలూకాలను మినహా, జిల్లాలోని మిగతా తాలూకా 

లన్నింటిలోను పన్నుల నిరాకరణోద్యమం (పారం 
భించాలని నిర్ణ యించింది. కొండా వెంకటప్పయ్య, 
శరణు రామస్యోమిచా దరి, గ గొల్ల పూడి ఎతారామశాస్త్రి, 
ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ, మహద్ గౌస్ బేగ్, మంతెన 
రామరాజు,మది ద్ద రాధాకృష్ణ య్య, కామరాజు భానుమూ ర్తి 
గ్రామీణ (ప్రాంతాలలో వి సృృతంగా పర్యటించి, 
పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని జయప్రదం చేయాలని 
ఉద్చోధించారు. 

'రేపలె కరణం మాచిరాజు రామమూ రీ (గామో 
ద్యోగులను సంఘటితంచేసి, వారిచేత రాజీనామా 

పనిభారం తగ్గించాలని రద్దు. 

తెలుగునాట నారతోం (త్య 

లిప్పించి, సన్నుల నిరాకరణోద్యమం జయ, పదం 
కావడానికి అవసరమైన పూర్వురం గాన్ని సమకూర్చు 
డంలో (పముఖపా(త్ర వపొంచారు. 

శాంతి సేన ఏర్పాటు 
ఈ పన్నుల నిరాకరణో ద్యమాన్ని య(పదం 

చేయడానికి 4 వేల మంది వాలంటీర్ల తో “శాంతి సేన 

ఏర్పాటుచేశారు. ఈ శాంతి సెనికులు గ్రామాలలో 
అహింసను పాటిస్తూ, శాంతియుత మెన ఉద్యమాన్ని 
నిర్వహించాలని, "వన్నులు చెల్లి ంచరాదని పెద్ద ఎత్తున 
(పచారంచేసి, (ప్రజలకు నచ్చచెప్పారు. అంటరాని 

తనాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించినచోట్ర మాత్రమే 
సన్నుల నిరాకర ణోద్య మాన్ని (ప్రారంభించాలని గాందీ 
విధించిన షరతు దృష్టా పెదనందిపాడు ఫిర్కాలో 
అంటరానితనం పూ ర్సిగా నిర్మూలించారు. శాంతి 
సైనికుల కృషి ఫలితంగా (ప్రజలంతా “ ఒకేబాట*గా 

వ్యవహరించారు. 

గుంటూరుజిల్లా అడిషనల్ 'మేజ "సే ఇటు రూధర్ ఫర్డ్ 
అక్కడి పరిస్తితినీ' స్వయంగా పరిశీలించడానికి వచ్చి 
నపుడు, (ప్రజలలో ఏ ఒక్క_రు' ఆ అధికారి అడిగిన 
(ప్రశ్నలకు సమాధాన _మీవ్వలెదు. అంతా మౌొనము[ద 
వహించారు. ఊరుపేరు చెష్పడానికిగాని, ఫలానా 
పూరికి ఎటువెళ్ళాలం'టే దారి చూపడానికిగాని, పోలీను 
కేం[దాలు ఎక్క_డ వున్నాయం'పే, వివరాలు తెల్పి 
డానికిగాని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. దీనినిబట్టి 
(పజలను శాంతిసేన ఎంత [క్రమశిక్షణతో వుంచగల్లిందో 
క్రసనేకుంది. 

సలై న (పజొద్యమం 

లాథీలు ధరించిన శాంతి సైనికులు వూరూరా 
పహరా తిరుగుతుండేవారు. అయి శే వీరు ఎన్నడూ 
ఉద్యోగులతో తారసవడలేదు. తె రవెనుకవుండి సూ(త్ర 
ధారులవలె కథను నడిపించారు. (పజలు 'తెరముందు 
పా(తధారులై ఆ పోరాటంతో పాల్గొన్నారు. అదే 
పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణోద్యమ విశిష్టత. 

(పభుత్వాధీకారుల ఆవస స్టలు 
పన్నులు చెల్లించ నిరాకరించిన వార చర, స్ట్రాస్తు 

లను స్వాధీనం టేసుకొని, వేలం వేయడానికి (పభుతా వరే 



నంగామ చరి/ళ 

కారులు శతధా (పయత్నించారు. చర, స్థిరాస్తులను 

స్వాధీనం చేసుకొనడానికి అధికారులు (గ్రామాలకు వ పే, 

ఇళ్ళపె గల నంబర్లు చెరిపి వేయబడి పుండేవి. ఏ ఇల్లు 

ఎవరిదో అధికారులకు తెలిసేదికాదు. ఏ ఇంట్లోకీ 
వెళ్ళినా, ఆ ఇంట్లో ఎవరూ వుండేవారుకాదు. ఆ ఇంట్లో 
సామాన్ల మాయమైపోయి వుండేవి. పన్నులు బకాయి 
పడినవారి పేర్లను అధికార్లకు ఎవరూ చెప్పేవారుకాదు. 

గ్రామాలకు (గ్రామాలు నిర్మానుష్యంగా వుండేవి. ఇళ) 

తలుపులకు గొళ్ళాలు పెట్టబడి వుండేవి. పురుషులంతా 

శాంతి సేనలో చేరిపోగా స్త్రీలు అధికారులు వస్తున్నట్టు 

తెలియగానే ఇళ్ళువదలి వెళ్ళిపోయేవారు. 

ఇళ్ళల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న ధాన్యాన్ని (ప్రభు 

త్యాధికారులు కొలచి. బస్తాలకు ఎత్తుకోవలసి వచ్చేది. 

ఇలా రోజుకి ఆరు కేసులను కూడా అధికారులు పూ రి 

చేయగల్లేవారుకాదు. న్వాధీనం చేసుకున్న ధాన్యపు 
బస్తాలను, రిజర్వు పోలీసులు నెత్తిన ఎత్తుకొని 

మోసుకు పోవలసి వచ్చేది. 

పెదనందిపాడు ఫిర్కాలో పరిస్థితిని స్వయంగా 

పరిశీలించడానికి రెవెన్యూబోర్డు సభ్యుడు హారిస్ను 

మ్మదాసు _పభుత్వం పంపించింది. ఆయన వచ్చి, 

(గామోద్యోగుల రాజీనామాలను ఉపసంహరింపచేయ 

డానికి శత విధాల (పసయత్నించాడు. కొని (ప్రయోజనం 

లేకపోయింది. పరిసితి ఎంత (ప్రమాదకరమెనదో 

(గహించిన హారిస్ “తన నివేదికలో “(ప్రస్తుత (ప్రభు 
త్వాన్ని కూల(దోయడానికి తల పెట్టిన విప్లవం” తప్పు 

మదొకటి కాదని స్పష్షంచేశాడు. 

సాము, దాన, భేద, దండోపాయాలు 
సంపూర ౦గా, విజయవంతంగా సాగుతున్న ఈ 

పన్నుల * నిరాకఃరణోద్య మాన్ని _ ఎ త్తివేయడానికి 
(పభుత్వం చతుర్విధో పాయాలను___సామ, దాన, భేద, 

దండో పాయాలను చేపట్టింది. (గామోద్యోగుల రాజీ 

నామాలను ఉపసంహరింపచేయడానికి జిలాకలెక ర్ 

గెలెజీ ఎంతగానో (ప్రయత్నించాడు. వారి కోర్కెలు 
తీర్చుతామని వాగ్దానం చేశాడు. అందుకు వారు ఒప్వు 

కొనకపోతే బెదిరించాడు. అయినా ఫలితం కన్నించ 

తేద. = 
"ప్రభుత్వం తన ఎత్తుగడను మార్చి, ఉద్యమంలో 

చీలికలు. తేవడానికి (సయత్నించింది. ముస్టి ములు 

కులను పభుత్వం అరెస్టు చేసింది. 

ల్ల 

ఉద్యమంలో పాల్గొనకుండా చూడడానికి, ముస్తిం 

సబినస్పెక్షరును ఆ [ప్రాంతంలో ' నియమించింది. 

ఆ ఉద్యమంలో (సముఖపా(త వహిస్తున్న కమ్మ 

కులస్టులను చీల్చడానికి, సహకారశాఖలో ఇనస్పెక్టర్ గా 

పనిచేస్తున్న కమ్మకులానికి చెందిన వ్య క్తిని డెప్యూటీ 

కలెకరుగా (పమోట్చేసి, ఆ ప్రాంతానికి నియ 

మించింది. ఈ రెండు పయత్నాలు విఫలమైనవి. 

గుంటూరు జిల్లాక లెక్టరు ఈ ఉద్యమాన్ని బాహాట 

మెన తిరుగుబాటు తస్ప మరొకటికాదని తన నివేదికలో 

పేర్కొన్నాడు. అవసరమైతే సెన్యాన్ని కూడా 

(ప్రయోగించవలసి రావచ్చునని అందులో హెచ్చు 

రించాడు. 

శాంతిసేనను నిషేధించారు. శాంతి 'సెనికులను 

అరెసు చేద్దామం టి, వారు వేల సంఖ్యలో వున్నారు. 

వారిని అరెసుచేసి, దూర్యపాంకాలకు తీసుకెళ్ళి వది 
ర 

లేదామన్న (ప్రతిపాదనను కూడా (ప్రభుత్వం ఆలో 
ఆ | 

ల 

చించింది. కాని అదీ సాధ్యంకాలేదు. చివరకు (పతి 

(గామంలోను ప్యునిటివ్ పోలీసులను ఏర్పాటుచేశారు. 

శె తుల పొలాలను, పశువులను స్వాధీనం చేసుకుని, 

వాటిని హరిజనులకు ఉచితంగా పంచి పెట్టడంద్వారా 

ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీయాలని (ప్రభుత్వం చేపిన వాను 

నెర చేరలేదు. (పభుత్వం ఉచితంగా యిచ్చే పశువు 

లను, పొలాలను స్వీకరించడానికి ఎవరూ ముందుకి 

రాలేదు. 

ఈ పన్నుల నిరాక రణోద్య మం సాగుతుండగా 

పల్నాడు (గంథాలయ సంఘంవారు “స్వరాజ్య గీతా 

పుంజం” అన్న (గంథం ప్రచురించారు. దాన్ని 

(పభుత్వం నిషేధించింది. పల్నాటి ఏర చరితను ఒక 

సారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవలసిందిగా ఆ గ్రంధంలో 

ఉదో ఎధించారు. 

" ఈ ఉద్యమ కాలంలో క. వి.ఆర్. స్వామి, 

కల్లూరి సత్యనారాయణ, బి. వెంకటరత్నం, గొల్పపూడి 

సీతారామ శౌ క్రి, ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య, 

కె. సాంబయ్య, ఆర్. రామ సుబ్బయ్య వంటి నాయ 

ఈ ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీయడానికి (ప భు త్వ. ౦ 

నిర్చుంధకాండను తీ(వ్రతరంచేసింది. చివరకు సైన్యాన్ని 

రంగంలోకి దింపి, (గ్రామాలలో. సైనిక కవాతు జరి 



లి 

పించింది. శాంతిసేనను నిషేధించిన పిమ్మట 144 
సెక్షన్ విధించింది. 

శాంతియుతంగా, సంపూర్ణంగా సాగిపోతున్న 
సన్నుల నిరాకరణోద్య మాన్ని దెబ్బతీయడానికి 
(ప్రభుత్వం చేస్తున్న (ప్రయత్నాలను చూసి (పజలు 
బెదిరిపోలేదు. భయసడలేదు. వారిలో పోరాటదీక్ష సన వ 
గిల్లి పోలేదు. ఆ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న 
పర్వతనేని వీరయ్య చేదరి (ప్రతిభ అలాంటిది. ఆయన 
నిర్మించిన శాంతి సేన పాటవం అలాంటిది. 

అయితే, ఆంధ్ర రాష కాం(గెను నాయకులలో 
కొందరు (పభుత్వ ధోరణిని చూసి భయపడసాగారు. 
పరిస్థితిని సమీక్షించడానికి 1822 జనవరి 10న సమా 
వేశమెన గుంటూరు జిలా కాం(గను సంఘం కాశీ 
నాధుని నాగేశ్వరరావు, దండు నారాయణరాజు, టింగు 
టూరి (పకాళంలతో కూడిన (పతినిధి వర్షాన్ని పెద 
నందిపాడు ఫిర్కాకు పంపించాలని తీర్మానించింది. 

ఆ (ప్రతినిధివర్గం అక్కడ సరిస్టితిని పరిశీలించిన 
పిమ్మట అక్కడ సాగుతున్న శాంతియుత ఉద్యమం 
అపూర్వంగా వున్నదని అంగీకరిస్తూ నే, (పభుత్వం 
అమలుజరిపే పాశవిక చర్యలతో (ప్రజలు రెచ్చి 
పోయి, హింసాత్మక చర్యలకు దిగవచ్చునన్న తమ 
భయాన్ని తమ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. కనుక 
ఉద్యమాన్ని విరమించాలని వారు సూచించారు. 

ఆంధ రాష్ట్ర కౌంటగెసు నాయకులు, ఆ (పతినిధి 
వర్గం నివెడికను చర్చిస్తున్న సందర్భంలొ్ మహాత్మా 
గాంధీ నుంచి కొండా వెంకటప్పయ్యకు ఒక ఆదేశం 
అందింది. తాను బార్జోలీలో _పారంభించే పన్నుల నిరా 
కరణోద్యమ ఫలితాలను బేరీజు వేసేవరకు పెదనంది 
పాడు ఉద్యమాన్ని సస్పెండ్ చేయాలని గాందిజీ 
ఆదేశించారు. 

జయప్రదంగా సాగిపోతున్న ఉద్యమాన్ని విరమిం 
చడంవల్ల కౌంటగెసు (తిష్ట దెబ్బతింటుందని తెలిసి 
నప్పటికి, కొండా వెంకటప్పయ్య గాంధీజీ మాటను 

“కౌదనలేక ఉద్యమాన్ని విరమించాలని నిర యించారు. 
దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొన ఎఇ(పభుత్వం పెదనంది 

పొడు _ప్రజలపె దారుణదమనకాండను అమలు జరి 
పంది. కాం్యగెను నాయకులు ఉద్య మాన్నివిరమించడం 
(ప్రభుత్వం తనను కాల్చిచంపుతామని బెదరించడంతో, 
ఉద్యమనాయకుడు సర్యతనేని వీరయ్య చౌదరి, 

తౌలుథునాట స్యాంతంగత్యో 

దిక్కుతోచక, (ప్రభుత్వానికీ క్షమాపణ చెప్పుకున్నాడు. 
1922 మార్చి నాటికి ఆం(ధదేశంలో సహాయ నిరాకర 
ణోద్యమం పరాజయంతో ముగిసింది. 

ముందంజ _ వెనుకంజలముధ్య 

గాందిజీ మధ్య మార్గం 

దేశంలోని అన్ని (సాంతాలు, దేశ జనాభాలోని 
అన్ని వరాల (ప్రజలు స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో 
వాల్గొన్నప్పుడే, [బిటిషమ సా_మాజ్యవాదులను లొంగ 
దీయడం సాధ్యమని భావించిన మహాత్మాగాంధీ జాతీ 
యోద్యమాన్ని సమన్వయ పర్చడానికి వీలుగా కొన్ని 
సందర్భాలలో జయ (పదంగా సాగిపోతున్న ఉద్య మా 
లను హఠాత్తుగా విరమింప చేయవలసి వచ్చింది. 

తొలుత 1921 నవంబరు 28న బార్లోలీలో సన్నుల 
నిరాకరణోద్యమం (ప్రారంభించగ లనని గాంధీజీ (పక 
టించాడు. అయితే నవంబరు నెలలో భారత దేశ పర్య 
టనకు వసున్న (ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్సు దంపతులరాక 
సందర్భంలో నిరసన (ప్రదర్శన లు జరుపవలసిందిగా 
కాం[గెసు పిలుపు యిచ్చింది. 

(పిన్స్ ఆఫ్ వేల్పు దంపతులు నవంబరు 17న 
బొంబాయిలో దిగారు. అదేరోజున దేశమంతటా 
శాంతియుతంగా హరాళ్ లు, నిరసన (ప్రదర్శనలు జీ 
గొయి. 

బొంబాయిలో అలరు 
0006౧ 

అయితే, బొంబాయిలో (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్సు దంప 
తుల గౌరవార్థం ఏర్పాటుచేసిన సన్మాన కార్య (కమా 
లలో పార్శీలు, “యూరోపియన్లు, ఆంగ్లో ఇండియన్సు 
పాల్గొన్నారు. అలా పాల్గొన్న వారి పెన సహాయ నిరా 
కఠణోద్యమ కార్యక రలు దాడి చేశారు. పారశీమపా 
శలపె అత్యాచారాలు జరిపారు. దాంతో రెచ్చిపోయిన 
పార్చీలు, ఆంగోఇండియను, యూరోపియను నవం 
విరు 15 నుంచి 21 వరక్పిసోళ్ళతో. జనాన్న కాల్చి 
చంపడం మొదలు పెట్టారు. పోలీసులు జోక్యం 
కల్పించుకుని కాల్పులు జరిపారు. ఫలితంగా 538 గురు 
చనిపోయారు. 400 మందికి పెగా గాయపడారు. చని 
పోయిన 58 గురులో 45 మంది కాం(గెను కార్య 
కర్తలే. ఈ అల్ల ర్లు చూసి గాంధీజీ ది(గ్రాంతి 
చెందాడు. బొంబాయి వచ్చి, (పజల మధ్య తిరుగుతూ 



నం/గౌమ బరి [త 

శాంతి యుతంగా వ్యవహరించాలని విజ్జ ప్తి చేశాడు. 

కోని (ప్రజలు ఆయన మాట వినిపించుకోలేదు. తన 

“అహింసా (పబోధనలు నిష్ఫలమైనవని, (పజలు సత్యా 

(_గహోనికి అర్హులు కానప్పుడు, సతా క(గహోనికి పిలుపు 

యిచ్చినందుకే పాయక్స్చి త్ర తంగా మహాత్మాగాంధీ 

మూడురోజుల పాటు నిరాహారదీక్ష పూనారు. నవం 

ఇరు వికివ తేదీన తాను (పారంభించవలసిన బార్జోలీ 

“పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని వాయిదా చేశారు. 

నిరాశ చెందిన (పజలు 

మహాత్మాగాంధీ పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని 
వాయిదా వేయడంతో 'దేశవ్యా ప పంగా (ప్రజలు నిరాశ 

"చైందారు. బొంబాయి ఘటనల "పేరుతో, బొంబాయికి 

ఎన్నో వందలమైళ్ళ దూరంలో వున్న బార్హోలీలో 

పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని వాయిదా వేయవల్సిన 

. అవసరమేమిటని పలువురు (ప్రశ్నించారు. ఖిలాఫత్ 

ఉద్యమాన్ని మహాత్మాగాంధీ నీరుకార్చుతున్నాడనే 
భావం ముస్తిం (ప్రజలలో (పబలిపో సాగింది. 

(పినుు అఫ్ వెలు భారత దేశ సందర్శన సంద 

ర్భంలో 1921 నవంబరు 17వ తేదీన ఆం(థదేశంలో 

కాకినాడ, సామర్హ కోట, పిఠాపురం, రాజమండి, 

పెద్దాపురం, విజయవాడ, గుంటూరు, రామచం[(దపురం 

వంటి చోట్ల హరాశ్లు జయ(పదంగా నిర్వహించ 

బడ్డాయి. 

చారా చారి ఉదంతం 

1922 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్లోని 
చరా చౌరీలో సహాయనిరాకరణేద్యమ కార్యకర్తలు 

22మంది పోలీసులను బంధించి, సజీవదహనం కావిం 

చారు. 

అంతకుముందు 1821 డిసెంబరులో ఆహ్మాదా 

బాద్లో జరిగిన కాంగెసు మహాసభ సహాయ నిరా 

కరణ ద్యమాన్ని నడిపే విషయంలో సర్వాధికారాన్ని 

మహాత్మాగాంధీకి దఖలుసరుస్తూ తీరా క్రినించారు. దొనీని 

“ఆధారం చేసుకుని, మహాత్యాగాంధిచారీ చె చౌరా ఉదంతం 

అనంతరం పన్ను అల నిరాకరణ” ద్య మంతోపాటు 

"మొ త్రం సహాయ నిరాకరణోద్యమాన్ని విరమిస్తూ 

1922 ఫిఇవరిలో (ప్రకటించారు. 

8 

ల్ 

గాంధీజీ చేసిన పనిని సి. ఆర్. దాసు, మోతీలాల్ 

నెహూశి, లాలా లజపతిరాయ్, ఇంకా అనేకమంది 

నాయకులు తీ[వంగా నిరసించారు. ముస్తింలు కూడా 

గాంధీజీకి పూర్తిగా దూరమైపోయారు. ఢీ లో జరిగిన 

అఖిలభారత కౌం[గెసు సంఘ సమావేశంలో గాంధీజీ పై 

అవిశ్వాస తీర్మానం |పతిపాదించబడింది. అయితే అద్ 

వీగిపోయింది. 

మహాత్మాగాంధి 

“mast వూరిహ త్మక'మైన వెనుకంజ 

ఉపఖండం వంటి భారత మహాదేశంటో అన్ని 

ప్రాంతాల పజలను, అన్ని వర్గాల పజలను 

స్వాతంత్ర్య సోరాబంలో భాగసాషములను చేయా 

లన్న తన వ్యూహానికి అనుగుణంగా మహాత్మాగాంధి 

సాగుతున్న సహాయనిరాకరణో ద్య మాన్ని విరమిం 

చాడుం సైనిక పరిభాషలో దినిని వ్యూహోత్మకమైన 

వెనుకడుగు అంటారు. 

జాతియోద్యమ దీర్హకొలిక ప్రయోజనాలకు ఇది 

అవసరమని, తాత్కాలికంగా కొన్ని నష్టాలు సంభవం 

చినా ఈ వెనుకడుగు వేయక తప్పదని మహాత్మా 

గాంది భావించాడు. 

(పభుత్వ కర్కశ ధోరణి 
1919లో పంజాబులో జనరల్ ఓడయర్ జరిపిం 

చిన దురంతాల దుష్పఫలితాలను చవిచూసిన బిటిష్ 
ప్రభుత్వం, భారత దేశంలోని రాష్ట్రప్రభుత్వాలు హద్దు 

మీరకుండా కొన్ని కట్టుదిట్లాలు చేసింది. 

మలబారు లోని మాస్తా తిరుగుబాటు, బొంబాయిలో 

(పిన్స్ ఆఫ్ "వేల్పు "దంపతుల రాక సందర్భంలో 

జరిగిన అల్ల కల్లోలం, చే చౌరా.చాౌరీ ఉదంతం, ఆం(ధథ 

దేశంలో చీరాల. పేరాల పోరాబం, పల్నాడు పుల్ల రి 

సత్యా్య(గ్రహం, పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణో 

ద్యమం వంటి వాటిని చూసిన తరవాత, బిటిష్ _పభు 

త్యం తన ధోరణిని మార్చుకొన్నది. భారత దేశం 

లోని రాష్ట్ర ప్రభుతా కలకు స్వేచ్చ నొసగి, జాతీయో 

ద్యమాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయవలసిన సమ 

యం వచ్చిందని |బిటిసు (ప్రభుత్వం భావించింది. 



ల్a 

సరిగ్గా అదే దశలో గాందిజీ సహాయనిరాకరణో 

ద్యమాన్ని పూర్తిగా విరమించి, వ్యూహాత్మకమైన 

వెనుకడుగు వేయడంతో, జాతీయ ఉద్యమంలోని 
కొన్ని వరాలు, ముఖ్యింగా ముసి మలు నిరాశ, 

GG ap) | ' 

నిసృహాలకు లోనయ్యారు. (ప్రజలలో మహాత్మా 

గాందీ పలుకుబడి కొంత తగ్గింది. 

ఆ దశలో (బ్రిటిమ (ప్రభుత్వం 1922 మార్చి 18న 

దేశద్రోహ నేరం(క్రింద మహాత్మాగాంధీని అరెన్లు 

చేసి, బాలగంగాదరతిలక్కు విధించిన'పే ఆరు సంవత్స 

రాల కారాగారవాస శిక్ష విధించి, య్మరవాడ జైలులో 

బంధించింది. 

ముగింపు 

గాంధీజీ 1928లో మూడు లక్ష్యాలతో_ఖిలాఫత్, 

పంజాబ్ దురంతాలకు వ్యతిరేకంగాను, స్వరాజ్య 

తెలుగునాట స్నారితోం (త్యం 

సాధనకోసం ప్రారంభించిన సహాయనిరాకరణోద్యమం,.. 

ఆ మూడింటిలో ఏ ఒక్క అక్ష్యాన్ని సాధించకుండానే 

ముగిసింది. దీన్నిబట్టి ఈ ఉద్యమం పూర్తిగా విఫల- 

మైనట్టు అంచనా వేయరాదు. ఈ ఉద్య మం సాధించిన. 

సత్ఫలితాలు ఎన్నో వున్నాయి. 

దేశ(పజలలోని అన్ని వర్గాలలోను_భూసాొ వ్రములు.. 

పెట్టుబడిదారులు మొదలుకొని రైతు కూలీలు, . 

కార్మికుల వరకు అన్ని వర్గాల (ప్రజలకు దేశభక్తి, 

భావం- ఈ ఉద్య మంవల్ల బలంగా వేరూనింది. వారిలో 

జాతీయ భావం వెల్లివిరిసింది. స్వాకం(త్య పోరా 

టంలో వర్గ, కుల విభేదాలకు తావులేదని నిరూపిత: 

మెంది. 



అల్లూరి ఫత్రారావురౌజు వంన్యం విప్లవం 

మహాళతా క్రగాంధి నిర్ణయం (పకారం కౌం(గెస్ 

" కార్యవర్గం సహాయనిరాకీరణోద్యమాన్న
ి 1922 ఫ్(ది 

చం 12న విరమించింది. సరిగా ఇంచుమించు ఆదే 

- సమయంలో ఆం (ధదేశంలోని 'మన్యం (పాంతంలో 

అల్లూరి సీతారామరాజు సారధ్యంలో (బిటిషమ ప్రభు 

త్యం పెన సాయుధ పోరాటం (పారం భ మెంది. 

“మన్యం విప్లవం” గా అది పిలువబడింది. ల 

పండిత జవహర్లాల్ నెహూ9 మాటల్లో చెప్పా 

లంకే “(వేళ్ళపె లెక్కింపదగిన స్వలఎసంఖ్యాకు 

లగు అనుచరుల సహాయంతో |త్రిటిమ (వభుత్వమును 

. టకటక లాడించిన ఛె ర్యసాహసో 
పేతుడగు వీరుడైన 

' అల్లూరి సీతారామరాజు” తల్లి దండ్రులు పెట్టిన అసలు 

“పీరు రామరాజు. 1897 జూలె శీవ తేదీన జస్మిం 

అల్లూరి క శారామరాజు పూర్వీకుల నివాసస్థలం 

. గుంటూరుజిల్లా చొపూడి. అయిజే ఆయన తాత, 

"ముత్తాతలు అక్కడనుంచి పశ్చిమగోదావిజిల్లా ఫ్రీదు 

"వరం తాలూకాలోని మోగల్లు (గ్రామానికి తరలివెళ్ళి, 

. అక్కడ సిరపడిపోయారు. అ రోజులలో పశ్చిమ 

.. గోదావరి, కషా, గుంటూరు...కృష్ణా మండ లంగా
 ఒకే 

పాలిత (పాంత్ంగా వుండేవి. ౯ 

సీతారామరాజు త౦|డ్రి అల్లూరి వెంకటరామరా జూ 

875 లో జన్మించాడు. ఆయన స్వాతం(త్య(ప్రయుడు. 

చిటిము వ్యతిరేకి. ఇంగ్రీషు విద్య నభ్యసించి, 

- సర్కారు ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టంలేని వెంకట రాను 

రాజా ఫో రు ఫారం చదువుతూ, ఇంబ్లో కొంత డబ్బు 

చెత బుచ్చుకొని, బొంబాయి పారిపోయాడు. అక్కడ 

చిత లేఖనం, ఛాయా చిత (గ్రహణం (భొబో(గఫీ) 

వంటివి నేర్చుకొని, స్వస్థలానికి తిరిగి వచ్చాడు. 

_ ఫాచ్యోగాఫర్ గా జీవితం _ప్రారంభించాడు. 

ఫొటో (గాఫర్గా విజయనగర [ప్రాంతంలోని 

“పలువురు (ప్రముఖులకు, పెద్దలకు సన్నిహిళుడై న 

'వెంకట రొమరాజు 1898 ప్రాంతంలో విజయనగరం 

సమీపంలోని పాం(డంకి (గ్రామానీకి చెందిన నారాయణ 

మ్మను పరిణయ మాడాడు. ఆ దంపతులకు ముగురు. 
౧ 

సంతానం కలిగారు. మొదటి సంతానం ఆడపిల్ల = స్త, 

"రండో సంతానం పిశారామరాజా, మూడో సంతానం 

సత నారాయణరాడొ. 

సెైత్రారామరాజు బొల్య౦ రాజమండ్రిలో గడిచింది. 

అక్కడి అయన తండ్రి ఫొటో(గాఫర్ గా స్టీర 

పడాడు. వందేమాతరం ఉద్యమం, బాలుడై న సీతా 

రామరాజా పె బలంగా ము(దవేసింది. బాల్యంలో రాజ 

మం(డిలో బిపిన్ చంద్రపాల్ (ప్రసంగాలు ఇనా ఎడు. 

దానికితోడు, తండి 'వెంకటరామరొజు స్వతంత్ర 

భావాలను, ఈ జాలరాజులో ఉగ్గుపాలతో రంగరించి 

హైళాడు. 

పేతారామరాజు స్ఫుర(ద్రొపి= పట్టినపట్టు విడువని 

దీక్షానరుడు. తెలివి తేటలకు కొదవలేదు. మూడవ 

తరగతిలో బాలరాజు (పదర్శించిన (ప్రతిభ కారణంగా 

అధ్యాపకులు అ బాలుని ఏకంగా ఐదవ తరగతికి 

(ప్రమోట్ చేశారు. 

1908 ఆగస్టున పుష్కర సమయంలో రాజమం 

[డిలో (వదిలిన కలఠా వ్యాధి సోకి, తంగడి వెంకట 

రామరాజు మృతి ఇందడంతో, సీతారామరాజు కుటుంబం
 

దాదాపు నిరాధారమె పోయింది. అ రోజుల్లో ఫొటో 

గ్రాఫర్ గా చంక బరామరాజు నెలకు రు: 200 |-లు 

సంపాదించేవాడు. అయినా, ఆయన ఏమీ మిగల్చ 

లేదు. దాతృత్వ స్వభావం గల ఆ కుటుంబం ఇంటికి 

వచ్చిన వారందరికీ తగిన అతిథి మర్యాదలు చేసి, 

ఆదాయాన్నంతా ఖర్చు చేశారు. 

అయితే సీతారామరాజు పెదతం ఊఊ పినతండ్రులు 

చుగురూ 'ఆరికంగా మంచి సిత్రితోనే వున్నారు. 
మ 

ఎటోచ్చీ ఈ ఒక్క- కుటుంబమే సీరాధార
మై పోయింది, 

సతారామరాజు పినతండ్రి ఒకరు మేజిస్టేట్ గా పని 

చేస్తున్నాడు. 
| FE 

ఇంటికి పెద్దకొడుక్రైన ఫఏళారామరొజ
ుకు బౌగా చదివి, 

సంపాదించాలన్న దృష్టి వుండి వుంటే, అందుకు 

అవసరమెన సహాయం లభించకహోదు. నిజానికి స్త్రా 

రామరాజును బాగా చదివించి, మంచి ఉద్యోగం యిప్పి9 

చాలని మేజిస్రట్గా పనిచేస్తున్న పినతం(డి రొమ 

కృష్ణరాజు వంతగానో (పయత్నించక పోలేదు. 

_ అంతరంగంలో ఏదో తవన, వేదన. 

. సీతారామరాజు బాగా చదవాలని ఎంతగా , ప్రయత్నిం 

చినా, తన అంతరంగంలో కుతకుతలాడుతున్న ఏదో 
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తెలియని తపనవల్ల దృష్టిని చదువుపె లగ్నం చేయ 
లేకపోయాడు. స్కూలుకి వెళ్ళి క్లాసులో కూర్చున్నా, 
ఇంటికొచ్చి లాంతరు ముందు పు స్తకాలు పరుచుకొన్నా, 
సీతారామరాజు వవేవో ఆలోచనలలో మునిగి తేలు 
తుండేవాడు. మితభాషి, కౌర్యవాది అయిన సీతారావు 
రాజు తన మనస్సులోని వేదన ఏమిటో ఎవరికీ చెప్పే 
వాడు కొదు. 

1918 లో నర్సాపురం "టెలర్ 'హెస్క్కూలులో 
నాల్గ వఫారం క్లాసులో వెనుకబల్లపై కూర్చుని, పెకి 
చూస్తూ ఏదో ఆలోచించే పీశ్రారామరాజును "ఆ 
హైస్కూలు. (ప్రధానోపాధ్యాయుడు జయరామయ్య 
పంతులు “ఇక నీకు చదువురాదు కాని, సన్యాసం 
పుచ్చుకొని, ఏ హిమాలయాలలోనో తపస్సు చేసుకో 
అని మందలించాడు. “అదే ఆలోచిస్తునా షై నండీ” అని 
సీతారామరాజు సమాధాన మిచ్చాడు. 

అంతకు ముందు కాకినాడలో ధరుఫారం చదువు 
తున్న ప్పుడే సీతారామరాజుతో మద్దూరి అన్నపూర్ణ 
య్యకు సహచర్య 'మేర్పడింది. ఆ మి్యకులిద్దరూ 
చదువులను గురించి ముచ్చటించుకొన్న సందర్భంలో 
సీతారామరాజు “మనం చదువుతున్నది ఒక విద్యా ? 
దేశవిద్యే నిజమైన విద్య నేను సన్యా సినవుతాను. 
లోకోద్దరణకు ఉపక్రరించే విద్యే నిజమైన విద్య” 
అనడాన్ని బెట్టి సీతారామరాజు అంతరంగం ఎలాంటిదో 
మనం కొంత వూహించవచ్చు. 

విశాఖపట్నం ఎ.వి.ఎన్. స్కూలులో ఫో రుఫారం 
చదువుతున్నప్పుడు, అన్యకులానికి చెందిన జమీందార్ 
కొడుకుతో రామరాజుకు పరిచయ మయిందని, ఆ 
పరిచయంవల జమీందారు కుమా 3, రామరాజు 
(పేమించుకోన్నారని, ఇది తెలిసిన తల్లి రామరాజును 
నర్సహపూర్కు పంపించిందనీ, ఆ తరవాత ఆ యువతి 
“సీత? చనిపోయినదనీ, నాటినుంచే రామరాజు “సీతా 
రామరాజు ోగా “పేరు. పెట్టుకొన్నాడని చెప్పబడు 
తున్నది. 

నర్సాపురంలో విద్యనభ్యసిస్తున్న సమయంలోనే, 
సీతారామరాజు తన క్లాసు మేట్సుతో, చ్రించీవాడ 
[గామంవెళ్ళి, అక్కడ గుర్రపుస్వారీ నేర్చుకొన్నాడు. 
ఈ సంగతి తెలిసి, కోపమొచ్చిన పినత౦[(డి రామ 
కృష్ణరాజు, సీతారామరాజు వీపు పెన ఒక చెద్బ వేశాడు. 
ఆక్క్మాభిమానం మెండుగా గల సీతారామరాజు 

తెలుగునాది స్వాంలోం (త లి 

చదువుకు స్వస్తి చెప్పి, పినతండ్రి ఇల్లు వీడి వెళ్ళి 
పోయాడు. అంతే, తిరిగి తన జీవితంలో పీతారామరాజు. 
తన పినతం[,డి ముఖం చూడనేలేదు. 

అడవులలో సంవారం 
19018. 18 మధ్యకాలంలో సీతారామరాజు తల్లి, 

అక్క, తమ్ముడు తునిలో గడిపారు. నర్సాప్పరం. 
నుంచి పారిపోయి వచి ఎన సీతారామరాజు కొని ఎరోజులు. 
తునిలో తలి దగర గడిపి, అక్క_డ నుంచి అడవులకు. 
చేరి, ఆటవికులై న మన్యం ప్రజల మధ్య తిరగ 
సాగాడు. తాను తపస్సు చ్రేసుకొనడానికి అనువైన 
(ప్రదేశం కొరకు ధారా పర్వతములు, కృష్షదేవుపేట. 
అడవులను గాలించాడు. 

అదే సమయంలో సీతారామారాజు తునిలోని పండి. 
తుల వద్ద సంగితం, జో్యోతిశ్శాస్త్రం అభ్యసించాడు. 
1915 లో పెదభైరవి భూపతి అ(గహారంలో నూరి. 
సుబ్బయ్యశాస్త్రి పండితుని వద్ద సంస్కృత భాషా. 
భా్యసం చేశాడు. నూరి నరసింహమూర్తి, వింజమూరి. 
సత్యనారాయణ, కోటమ ర్తి గోపాలం, బాడ నరసింహ. 
మూర్తి, సూరి మంగయ్య అప్పటి సహాధ్యాయులు. 

యా (తలు 

1916 ఏపిల్ 26 న సీతారామరాజు కాలి నడకన. 
దేశయా(త్ర (ప్రారంభించాడు. నర్సీపట్నం, చోడవరం, 
విజయనగరం మీదుగా ఇచ్చాపురం చేరాడు. అక్కడ 
ఒక నెలరోజులు వుండి, _ట్రాహ్మణులవద్ద జ్యోతిషం, 
జాతక భాగములు హెచ్చుగా నేర్చుకొన్నట్టు ఇస్ప 
బడుతున్నది. అక్కడినుండి కలకత్రా చేరిన సీతారామ. 
రాజుకు రెండు రోజులపాటు తిండిబేదు. కలక తాలో 
కడుపు దహించుకు పోతుండగా తిరుగుతున్న ఈ బాల. 
యోగికి కాకతాశీయంగా తన నిత్యార్బనకు అతిధికోసం 
వెదుకుతున్న సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ తారసపడ్డాడు. 
ను రం్యద్రనాధ్ బెనర్జీ ఇంటి అతిధిగా వున్న 15 రోజుల. 
వ ్రవధిలో సీతారామరాజుకు దేశనా యకులై న మోతీలాల్ 
నెహూ, చి తరంజన్దాను, మాలవీయ, మున్నగు. 
వారిని సందర్శించే అవకౌశం కలిగింది. వారితో దేశ 

పరిస్థితిని గురించి ముచ్చాటించాడు. 1916 లో జరిగిన. 
లక్నో కౌం(గస్ మహాసభకు కూడా హాజరయ్యాడు. 
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బొంబాయి, (దోచి, బరోడా, ఆనంద్, రఠాకూల్, 

ఉజయిని, అమృతసర్, కాశీ, హరిడ్వారం, బుషి 

శీశోం,. నేపాల్, (బ్రహ్మకపాలం, లక్ష్య్మణరూలా, 

కేశ పయాగ, రుద్రప్రయాగ, బదరీనాధ్ వంటి పుణ్య 

క్షతాలు సందర్శించడంతో, పృధీసింగ్ వంటి విప్లవ 

కారులతో సీతారామరాజు ఈ సందర ంలోనే సంబం 

ధాలు పెట్టుకొన్నాడు. 1921 జూలె లో చిట్లగాంగ్లో 

జరిగిన _ విప్ప వకారుల రహస్య సమావేశంలో 

పాల్గొన్నాడు. దీన్నిబట్టి సీతారామరాజు ఒక వైపున 

ఆధ్యాత్మిక చింతనను పెంచుకోవడంతో పాటు, విప్తవ 

ధోరణులను కూడా అలవర్చుకొన్నాడని మనం 

(గ్రహించవచ్చు. 1916.17 లలో ఆయన జరిపినది తీర్ధ 

యాత మాత్రమేకాదు, రాజకీయ యాత్ర కూడా అన్న 

విషయం తదుపరి ఆయన అనుసరించిన మారం రుజువు 

చేసింది. క 

బాగా పెరిగిన గడం, అంగవస్ర్రం, పెన తువాలు 

చేతిలో సంచితో సీతారోమరాజు తన యాత్రలు ముగించు 
కొని 1917 జూలై 17 న విశాఖజిల్లాలోని కృష్షదేవు 

పీట చేరాడు. ఆ బాలయోగికి చిటికెల భాస్కరుడు 

ఆతిధ్య మిచ్చాడు. 

కృష్ణదేవుపేటలో తన జ్యోతిష్య _ విద్యలతో, 

ఆయుర్వేద వైద్యంతో సీతారామరాజు స్టా క (ప్రజల 

అభిమానాన్ని, విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా చూరగొన 

గలిగాడు. సొనిక (పజల కోర్కె-పె ఆయన అక్కడే 

కుటీరం ఏర్పటు చేసుకొని, తపస్సు సాగించాడు. 
ఒకవైపున తపస్సు చేసుకుంటూనే, స్థానిక (ప్రజల 

సమస్యలు (గహిస్తున్నాడు. వారికి చైతన్యం కల్షిస్తు 

న్నాడు. కోయ్మ పజల నుంచి ఏలువిద్య నేర్చుకున్నాడు. 

పోలీసులు ఈ బాలయోగికి తుపాకి కాల్చడం నేర్పారు. 

తాను ఉ తరో త్రరా (టిటిష్ (పభుత్వం పె సాగించదల 

చిన గెరిల్లా పోరాటానికి మన్యంథప్రాంతం ఆనుపాను 

లను ఉనికిని యావత్తు ఆకళింపు చేసుకొన్నాడు. తన 

గెరిల్లా దళ సభ్యులుగా, దళ నాయకులుగా ఎవరెవరు 

పనికివసారో కూడా సీతారామరాజు ఎంపిక చేసు 

కొన్నాడు. 1918 జూన్లో గూడెం, ఏజెన్సీ, 

జయపూర్, బ సర్, నాగపూర్, నాసిక్, పూనా, 

బొంబాయి, మ(దోసు, మెసూరు, పండరీపూర్ ల యాత 

జరిపి, అదే సంవత్సరం అక్షోదిరులో తిరిగి సీతారామ 

రాజు కృష్ణదేవుపేట చేరుకున్నాడు. 
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కృష్ణ దేవు పెట సమీపంలోని కొంగసింగిలో 

మోదుగ చెట్టుక్రింద తపస్సు చేసుకొనడానికి చిన్న 

కుటీరం వేసిపెటమని సీతారామరాజు ఆ (గామసుల్ని 

కోరాడు. ఆ (ప్రాంతాన్ని “పడాలదిబ్బ' అని కూడా 

అంటారు. 

పడాల దిబ్బపైన తపస్సు పూర్తి చేసుకొని, ధార 

కొండలపె సీతారామరాజు 1918 నవంబరు 12న నాలుగు 
మాసాలపాటు తపస్సు చేశాడు. వేసవిలో కూడా ఆ 

కొండలపె నీటిధారలు పారుతుండటంవల వాటికి ధార 

కొండలని పేరు వచ్చింది, ఈ కొండల పొడపు ఆరు 

మెళ్ళు. నర్సీపట్నం నుంచి నిమ్మగడ్డ వరకు వ్యాపించి 
వున్నా యది. 

1919 ప్నిపిల్లో తాండవ నది గట్లుపెన “శ్రీరామ 

రాజేం(ద విజయనగరం” పేరుతో చిన్న గ్భహాం 

నిర్కించి దానిలో సీతారామరాజు నివసించసాగాడు. తన 

కుటుంబ సభ్యుల నందరిని అక్కడకు రప్పించి, ముఠా 

దారుడు యిచ్చిన లి0 ఎకరాలను సేద్యం చేయించాడు. 

తన సోదరి భర దంతలూరి వెంకటపతిరాజు కూడా 

అక్కడే ఉంటూ, వ్యవసాయం చేయసాగాడు. 

తాండవ నది గటు పెన సీత్రారామరాజు రౌ(తి 
చన ప 

పాఠశాల ఏర్పాటుచేసి, 20 మందికి విద్య నేర్చు 

సాగాడు. ఆ కాలంలోనే కోయలచేత మద్యపానం 

మాన్చించడానికి (ప్రచారం చేశాడు. (ప్రజలమధ్య 

వివాదాలను (గామపంచాయితీల ద్వారా తీర్చే ఏర్పాటు 

చేశాడు. 

1919-22 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో అల్లూరి 

సీతారామరాజు బ్రిటిష్ (పభుత్వం ఏ గెరిల్లా పోరా 

టానికి ఆయ త్రమవుతున్న దశలోనే బాస్టియన్ అనే 

39 స్తవ అధికారి విశాఖజిల్లా ఏజెన్సీలోని గూడెం 

ప్రాంతానికి తహశీలుదారుగా నియ కుడయ్యాడు. 

ఏజనీ్స [ప్రాంతంలో రొకపోక సౌకర్యాల కోసం ఆ 

రోజులలో నర్శీపట్నం నుండి కొండ సంతవరకు రోడ్డు 

నిర్మాణం జరుగుతున్నది. దానినే డౌనూరు.చింతపల్లి 

ఘాట్రోడ్ అంటారు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణం కౌంటా 

కను (ఫభుత్వాధికారయిన తహశీల్ దారు బాస్టి యన్ కు 

అప్పగించారు. సంతానం పిళ్ళై అనే ఓవర్ సీరు, పర్య 

చేక్షణలో ఈ రోడ్డు నిర్మాణం సాగింది. 
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దొస్టియన్, సంతానం పి శెలిద్దరూ పరమ అవినీతి 
పరులు, కిరాతకులు. వారిదరూ కలిసి కోయ (ప్రజలను 
విపరీతంగా పీడించారు. (ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఆరు 
అణాల కూలీకి బదులు పావలా, చబేడికూలి యిసూ, 
రోడ్డు నిర్మాణంలో కూలీల [శమను దారుణంగా దోపిడీ 
చేశాదు. 

ముఠాదారులు, (గామ మునసబులు, రైతుల మధ్య 
తగవులు, తంపులు పెట్టి బాసియన్ విపరీతంగా లంచాలు గుంజాడు. (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం పాటించిన “చీలించు. 
పాలించు” విధానాన్ని బాస్రియన్ కూడ్రా తనన్వార్థం 

కొసనం ఆదరించాడు. 

(బిటిష్ (పభుత్వం 1818లో అటవీ చట్టాన్ని 
ఏజన్సీ [పాంతంలో అమలు జరిపింది. ఈ చటం ప్రకారం, రిజర్వుడు ఫారెస్టు, అన్ రిజర్వుడు ఫారెస్టు అని అటవీ (ప్రాంతాన్ని రెండు తరగతులుగా విభజం 
చింది. కోయలు అన్ రిజర్యుడు ఖారెస్టును దాటి రిజ ర్వుడు ఫారెస్తులో అడుగు పెట్టకుండా నిషేధించారు. 
దినివల్ల కోయ (పజల కష్టాలు అధికమయ్యాయి. 

ఈ విధంగా విశాఖసట్నం ఏజన్సీ [పాంతంలోని 
82 (గామాలు (పజలలో పేరుకుపోతున్న అసంతృప్తి 
జ్వాలలను పోఠాట రూపంలోకి దుళ్ళించడానికి ప్రాను (ప్రకారం అయిదేళ్ళపాటు కోయ (ప్రజల మధ్య చరిస్తూ 
సీతారామరాజు వారి విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా చూరగొని, 
వారికి ఒక ఆళాజ్యోతిగా కన్చించసాగాడు. 

తెలుగునాట తొలి గెరిల్లా వోరొటం 
(బిటిష (ప్రభుత్వాన్ని సాయుధ పోరాటం ద్వారా 

పార(దోలడానికి సీతారామరాజు 158 మంది గెరిలా యోధులను తయారు చేశాడు. వారిని మూడు దళాలుగె 
ఎర్పాటు చేశాడు. గాం గంటందొర, గాం మలుదొర, 
ఎండుపడాల్ అనే ముగ్గురుని (డ్ మూడుదళా లకు నాయ 
కులుగా నియమించాడు. 

గాం గంటందొర, గాం మల్లుదొరలు ఇద్దరూ అన్న 
దమ్ములు. మాకరం ముఠాకు చెందిన వీరు మహో 
యోధులు. బట్టు వణుకుల ముననబ్ గిరీ నుంచి గంటం 
దొరను బాసియన్ తొలగించాడు... అంతేకాక, గంటం 
దొర, మల్లుదొరలు సాగుచేస్తున్న భూములను. ముఠా 

తెలుగునాట న్నాంతోం (త 

దారుని చేత ఇతర రెతులకు యిప్పించాడు. అలాగే 
పెదవలస ముఠాదారుడై న కంకిపాటి ఎండు వీరన్న 
పడాల్ను కూడా బాస్టియన్ చెప్పనలవి కాని కష్టనష్టా 
లకు గురిచేశాడు. 

గూడెం ముఠాదారుని కథ 
గూడెం ముఠాదారు మొటాడం వీరయ్య దొర తన 

ముఠా_పజల _పేమానురాగాలను పొందినవాడు. ఆయన 
తండి 1847లో ద్వారబంధాల చం (ద్రయ్య సారథ్యంలో 
జరిగిన పితూరీలో పాల్గొన్నాడు. బ్రిటిష్ 'సెన్యంతో 
పోరాడిన యోధుడు. యు క్రవయస్సు వచ్చిన తర్వాత 
వీరయ్యదొర ఆ ముఠాకు అధిపతి అయ్యాడు. 1010. 
17లో “లాగరాయి” పితూరీ లేక శాంతిభూపతి విష్ణవం 
"పేరుతో పిలువబడుతున్న పోరాటంతో సంబంధ వున్న 
అనుమానం పై (బిటిష్ అధికారులు వీరయ్య దొరను 
గూడెంనుంచి బహిష్కరించి విజయనగరానికి (ప్రవాసం 
పంపారు. ఆ(ప్రవాసజీవితం భరించలేక 
వీరయ్యదొర పోలీసుల కన్నుగప్పి, గూడెం చేరి, 
రహస్య జీవితం గడిపాడు. కొంత కాలానికి వీరయ్య 
దొరను అరెసుచేసి, విచారణ లేకుండా రాజవొమ్మంగి 
పోలీసు వేషన్లో నిర్బంధంలో వుంచారు. 

శాసనమై చెల్లుతున్న సీతారామరాజు యి 0 
మాట 

సీతారామరాజు కోయ (ప్రజలను రిజర్వుడ్ ఫారెస్టు 
క జైలు కొట్టి తెచ్చుకోమని, బేదఖలెన శ తులన్సీ 
తమ భూములను తిరిగి దున్నుకోమని చెప్పడం, 
అలాగే (ప్రజలు ఆయన మాటను పాటించడం జరుగు 
తున్నది. ఏజన్సీ (ప్రాంతంలోని క్రిడ్డి (గామాలలోను 
పంచాయతీ కోర్టులతో నే (పజల వివాదాలు పరిష్మా-ర మై 
పోతున్నాయి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంచే, సీతారామ 
రాజు మాట మన్యంలో శాసనమై చెల్లుతున్న సతి ఏర్ప 
డింది. . 

సీతారామరాజు. సాయుధ తిరుగుబాటుకు రంగం 
సిద్దం చేసున్నటు కృ షదేవుపేట మునసబ్ 1922 జన లా ణ వరి 28న నర్సీపట్నండెపూ. టీ కలెకర్కు రిపోర 

అ పంపించాడు. ఆ మరుసటి. రోజునే జిలా పోలీను అధి 
౧ ల 
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“కారి స్వెన్ స్వయంగా కృష్ణ దేవుపెటకు వచ్చి, పరి 

స్థితిని “పరిశీలించాడు. 

“*పితూరీకి ప్రజలను ఆయ త్తం చేస్తున్నట్లు నీపై 

మాకు ఫిర్యాదు అందింది. నీ సంజాయిషీ ఏమిటి 2 

అని స్వైన్ (పశ్నించగా, తాను (గామాలను దోపిడీ 

చేయమని చెప్పడం లేదనీ, మద్యపానం తగదని, 

పంచాయతి స్థాపన ద్వారా న్యాయ విచారణ జరుపుకో 

మని (వలకు చెప్పడం పితూరీ ఎలా అవుతుందని 
పీతారామరాజు ఎదురు[ప్రశ్న వేశాడు. 

జిల్లా పోలీసు అధికారి స్వెన్ నర్శీపట్నం తిరిగి 

వెళ్ళి” సీతారామరాజాను కృష్ణదేవు పేట నుంచి నర్ఫీ 
పట్నం తీసుకు రావలసిందిగా ఊ త్తర్వులు జారీ 

చేశాడు. 

ఆ ఉత్తర్వుల ప్రకారం 1922 ఫిబవరి మొదటి 

వారంలో డెప్యూటీ కలెక్టర్ ఫ ఫజులుల్తా సాహెబ్ తహ 

సీల్ దారు సెమన్, పోలీసు ఇన స్పెక్టర్ సీతారామ 

రాజును పట్టుకుపోవడానికి కృష్ణ దేవుపే పేట వచ్చారు. 

తాను యోగంలో వున్నాననిచెపిఏ, సీతారామరాజు వౌరిని 

కలియకుండా తప్పించుకున్నాడు. యోగం పూర్తి 

కాగానే, నర్సీపట్నం రావలసిందని సీతారామరాజుకి 
చెప్పి, ఫజులుల్లా, తదితరులు నర్సీపట్నం తిరిగి వెళ్ళి 

పోయారు. మరుసటి రోజున తన కుటుంబాన్ని తుని 

పంపించి తాను నర్మీపట్నం బయలుదేరి వెళ్ళాడు. 

డెప్యూటీ కలెక్టర్. ఫజులుల్లా సీతారామరాజు పిన 

తంగడి రామకృష్ణరాజు సహాధ్యాయి. వారు మి(త్రులు, 

అందుచేత సీతారొమరాజా పట్ల ఆయనకు (పేమాభిమా 

నాలు ఏర్పడ్డాయి. సీతారామరాజు మనస్సు మార్చి, 

ఆయన కుటుంబానికి ఒక దారి చూపించాలన్న దృష్టితో 

ఫజులుల్లా ఒక సలహో చెప్పాడు. అడ్డతీగల సమీపంలో 

గల పెడిపుటలో తాను $9 ఎకరాల భూమిని ఇప్పించ 

గలనని, అక్కడ స్థిరపడి వ్యవసాయం చేసి, కుటుం 

బాన్ని ప్రోషించుకోవలసిందని డెప్యూటీ కలెకరు సలహా. 

అదీ ఒకందుకు మంచిదేనను తలంపుతో సీతారామ 

రొజు అందుకు అంగీకరించాడు. 

సీతారామరాజు కుటుంబం పెడి పుట్టలో స్థిరపడింది. 

1022 మే వరకు సీతారామరాజు అక్కడే” వున్నాడు. 

పోలీసుల నిఘా ఎక్కువగానే వుంది. అయినా మల్లు 

దొర ఒకసారి వచ్చి, సీత్రారామరాజుతో మాట్లాడి 
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పోయాడు. పితూరీకి తన కొడుకు తయారవుతున్నట్లు 

[గహించిన తల్లి నారాయణమ్మ, తన చిన్న కొడుకుని 

తీసుకుని, మరిది రామకృష్ణరాజు వుంటున్న నర్చాపురం 

చేరింది. తాను నేపాలు యో(తకు వెళ్ళడానికి అనుమ 

తించాలని సీశారామరాజు కోరగా, డెప్యూటీ కలెకరు 

ఫజులుల్లా అనుమతించాడు, నేపాల్కు వెడతోనని 
బయలుదేరిన సీతారామరాజు సరాసరి పెదవలసన వచి ఎః 

ఎండ పడాలుతో మంతనాలు సాగించాడు. 

“1922 జూన్ నుంచి ఆగను వరకు సీతారామరాజు 
దం 

గూడెం కొండలలో గెరిల్లా పోరాటానికి కావలసిన 

ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశాడు. 

తెలిడ్ డబ్బ 

మన్యం ప్రాంతంలో కోయలు 1922 జనవరి నుంచి 

(పభుత్వధిక్కార చర్యలు _ప్రారంభించినప్పటికీ, 
ఆగస్లు 22 వ తేదీన సీతారామరాజు నాయకత్వంలో 150 

మంది గెరిల్లాలు మూడు దళాలుగా మూడు వైపుల 

నుంచి చింతపలి పోలీసు సేషన్ను ముటడించారు. ఈః 

మూడు దళాలు గూడెం నుండి బయలు చేరాయి. వీరు 
విల్లంబులు, బాణాలు, గం(డ గొడ్డళ్ళు, కత్తులు ధరించి 

ముందుకు సొగారు. కొద్దిగా తుపాకులు కూడా వారి వద్ద 

లేక పోలేదు. 

దారిలో పోలీసు సబిన స్పెక్టర్ ఒక రక్షక భటునితో 

గెరిల్లా దళాలకు తారస పడ్డాడు. ఆ సబిన్ స్పెక్టర్ కు 

సీతారామరాజు తన పోరాట లక్ష్యాన్ని వివరించాడు. 

తనది అతివాదమని, మహాత్మాగాంధీది మితవాదమని, 

సాయుధ పోరాటం ద్వారా స్వరాజ్య సంపాదన తన 

ధ్యేయమని విశదం చేశాడు. 

పోరాటం జరప నవసరం లేకుండానే చింతపళి 

పోలీసు సేషన్. గెరిల్లాల వశ మైంది. 11 త్ర తుపాకులు. 

1370 డాలు. ర్ ఖడ్గాలు, 10 తుపాకి మందు 

సంచులు రెండు ఇనుప గొలుసులు, 14 సున్నీలు, 

9 కడ్డిలు చింతపల్లి పోలీసు 'పేషన్లో గెరిలాలకు 

లభ్య మైనవి. పోలీసు డై. రీలో వాటి వివరా లన్నింటిని 

రాసి, వాటిని తాను స్వాధీనం చేనుకుంటున ఎటు ఉటం 

కించి, సీతారామరాజు సంతకం చేశాడు. విజయమో 

త్సాహంతో గెరిలాలు అక్కడ నుంచి తిరిగి వెడుతుం 

డగా, ఎదురు పడిన ఇద్దరు పోలీసుల నుంచి ఒక్ 
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తుపాకిని ఐదు తుపాకి గుండ్డను గెరిలాలు స్వాధీనం 
చేసుకొన్నారు. 

మలి దెబ్బ 
మరుసటి రోజున అం'కే ఆగన్లు 28 న కృషదేవు 

పేట పోలీను పేషన్ పెదాడికి వనునీ ఎటు సీతారామరాజు 
సబిన్స్ పెక్లరుకు కబురు పంపాడు. ఆ ఫేషన్ కూడా 
పోరాటం అవసరం లేకుండానే గెరిలాల స్వాధీనం 
మెంది. ఆ సెషన్లో 6 తుపాకులు, 250 తూటాలు, 
కొంత తుపాకి మందు, 14 సున్నీలు, 5 ఖడ్గాలు 
గెరిలాల నశమయ్యాయి. సతారామరాజును చూడటానికి 
'వెలాది మంది (ప్రజలు కృష్ణ దెవుపేట వచ్చారు. 

రాజవొమ్మంగి స్టేషన్ వశం 
వీరయ్య దొరకు విముకి 

వానతో _ అగస్టు 24 వ తేదీన గెరిలాలు రాజ వొవు శ్రింగి 
సెషన్ పె దాడి చేశారు. గెరిల్లాలను చూడగానే 
పోలీసులు పారిపోయారు. ఆ పేషన్ లో దిందీగా వున్న 
గూడెం ముఠాదారు మట్టాడపు వీరయ్య దొరను సీతా 
రామరాజు విడుదల చేశాడు. 8 తుపాకులు, 858 తుపాకి 
గుళ్ళు, 5 ఖడాలు దొరికాయి. పోలీసు "సెషన్ నుంచి no 

విడుదల చేయబడిన వీరయ్య దొర సెతారామరాజు 
గెరిల్లా దళొలలో చేరాడు. 

సీతారామరాజు గరిలా పోరాటం ప్రారంభించిన 
నాలుగు దిశలకు, ఆగస్టు 18 న డి. ఎస్, పి. (మన్ హార్ నాయకత్వంలో నాలుగు రిజర్వు పోలీను దళాలు 
గరిల్లాలను నిర్యూలించ డానికి నర్సీపట్నం చేరాయి. 

గెరిల్లాల కోసం (ప్రభుత్య బలగాలు (గామాలను 
గాలిస్తునా ఎయు (పభుత ని నికు లకు [పజల సహాకారం 
లభించడం లేదు. (పభుత్వ బలగాలను చూసి (ప్రజలు 
భయపడడం లేదు. కాగా, గెరిలా దళాలకు (గ్రామాలలో 
వీర మర్యాదలు లభిస్తునా యి 

సీతా రొమరాజును “బందిపోటుిగా 
చ్మితించిన [సకాశం వంతులు 

మన్యం [పొంతంలో సీతారామరాజు [పారంభించిన 
విప్పవంతో ఉత్త జితులె న పెద్దాపురం కౌం(గెస్ వారు 
అప్పటి ఆంధ కాంగెస్ అధ్యక్షులెన టంగుటూరి 

లౌలుగునాదటి న్యారితోం [తో 

(ప్రకాశం గారికి తంతి మూలంగా తెలియ పర్బారు* 
ఆగస్టు ౪0 వ తేదీన (ప్రకాశం, (బహ శ్రజోస్యుల 
సీతారామయ్య (తణుకు "పేరిట తంతి మూలంగా 
దిగువ సమాధానం పంపారు. 

“పెద్దాపురం కాం(గైసు వారేమి కల్పించుకొనరాదు, 
దోపిడీ గౌండు బోలీను 'సేషనొలను దోచుకొని. 
తుపాకులు, తూటాలు తీసుకొని పోతూవుం'పే, 
కౌం(గెస్ వారు చేయవలసిన దేమో నాకు బోధపడుట 
లేడు. వారి వద్దకు పోయి, మీరిటుల చేయగూడదని 
నెమ్మదిగా బోధించుటకు కూడా అవకాశంలేదు. 
కొంగను వారవరను బందిపోటుల కడకు పోకూడదు. 
కౌం(గెస్ నాయకులు రావలెనను తంతి వారలు 
ప్మతికలకు పంపే అసంగతం” 

సీతారామరాజు జరుపుతున్న విపవం పట్ల కాం(గెస్ > కష ౧ నాయకుల ధోరణి ఏమిటో దీన్ని "పెట్టి స్వష్టమెంది. 
ఒంజేరి అనుచోట మన్యం విప్లవకారులు విశాలితి 

తీసుకొంటున్న సమయంలో, జయపూర్ మహారాజా 
సరఫరా చేసిన గజబలంతో (_బమన్హార్ సారధ్య ములో బాస్టియన్తో సహా మొత్తం 88 (ప్రభుత్వ 
నెనికులు దాడి చేశారు. అప్పుడు విప్ప వకారులకు, 
(ప్రభుత్వ నినికులమధ్య జరిగిన పోరాటంలో సీతారామ 
రాజు పక్షానికే జయం లభించింది. ఒక (ప్రభుత్వ సెని కుడు చనిపోయాడు. (_ఇమన్హార్ తీవంగా గోయ 
పడ్డాడు. మల్లుదొర బాస్టియన్ పె గురి పెటి కౌల్చాడు. 
కొద్దిలో గురి తప్పింది. బాస్త్రీయన్ పరారయ్యాడు. 
ఆయుధాలు, మందుగుండు సామ(గి గెరిల్లాల వశ 
మయ్యాయి. గెరిల్లాల చేతిలో పరాజయం పాలైన 
(ప్రభుత్వ సేనలు నర్సీపట్నానికి తిరోగమించవీలసి 
వచ్చింది. 

కౌండవల్లి పోరాటం 

అనంతరం ఆంగ్ల సైన్యాధికారి జాన్ నాయకత్వ 
ములో (బిటిష్ వైన్యం 'సెపైందిరు [98న కొండపల్లి 
వద్ద గెరిల్లా దళాలతో . పోరాటానికి తలపడింది. ఈ 
పోరాజంలో కూడా పేభుత క్ సైనికులు పరాజయం 
పొందవలసి వచ్చింది. కడుపుమంటతో (పభుత్వ 
సెనికులు కొండపలి, నడిమిపాఠలెం (గామాఠతను 
తగులబెట్టి మరీ తిరోగమించారు. 



నంగాు చర్విత 

ఇద్దరు శల సస నికాధకారుల హతం 
65 మ 

1922 "సె సె పైంబరు 21 వ తేదీన కృష్ణ దెవు పేటలో 

మహాకాళి పూజలో సితారా మరౌజా నిమగ్నుడై వున్నట్లు 

తెలుసుకొన్న (పభుత్వ అధికారులు నిరాయుధులై 

వుండే గెరిలాలపై హఠాత్తుగా దాడిచేసి, హతమార్చా 

లన్న దుర్చుద్దితో, కోరాపటి రిజర్వు పోలీసు దళాన్ని 

పంపించారు. 

టాల్బార్త్, సొండర్్స్ అనే ఇద్దరు ఆంగ్ల సేనాను 

లను ఆ దళానికి అధికారులుగా నియమించారు. వీరి 

రాక ఆచూకీని పసికట్టిన 'గె9లాలు పెదవలస వద్దనే 
ఎదురొడ్డడంతో సాండర్సు ముఠా తిరోగమించక తప్ప 

లేదు. 

మొదటి (పపంచ యుద్దంలో జర్మన్ సె సెనికులతో 

పోరాడిన ఇద్దరు ఆంగ్లేే ఫీనానులు స్కాట్ కవర్స్, 

హైటర్ ల నాయకత్వాన 564 మంది (పభుత్వ సె సెనికురు 

గరిలాలకోసం చింతపల్లి , అడ్డతీగల, కోటనండూరు, 

మలకనగిరి, డౌనూరుఘాట్ మున్నగు (పాంతాలలో 

గాలించి, సెపైెంబర్ 24 న శరభన్నపాలెంగనకు 

నాలుగు మైళ్ళ "దూరంలోని దమనప లి ఘాట్ వద్ద 

ధారకొండలు, గాలి కొండల మధ్య లోయలో మొగిలి 

దొడ్డి. ఘాట్ వద్దకు రాగానే పెద్ద కొండరాయి చాటున 

మాటువేసి వున్న 18 మంది గెరిలాలు గంటం దొర, 

మల్లుదొర, ఎండుపడాల్ మొదలై నవారు శ(తువులపె 

కాల్పులు (పారంభించారు. ఎండుపడాల్ గురి చూసి 

"పేల్చిన రెండు తుపాకి గుళ్ళకు స్కాట్ కవర్షు, 

హెటర్ వరుసగా నేలకొరిగి, వారి శవాలు లోయలో 

పడిపోయినవి. మరో 'సెనికుడు కూడా మృతిచెందాడు. 

మిగతా (పభుత్వ సైనికులు పలాయనం చి త్తగించారు 

'గెరిలాలకు “909” తుపాకులు ఆరు, కవర్త్ హెైటర్ల 

పిస్తోళు) రెండు లభించాయి. 

ఈ వార్థ తెలిసినంత నే, ఐ.జి.పి, ఆర్మ పేజి, 

మరొక పోలీసు అధికారి కేన్ లిద్దరూ కొందరు సెని 
కులతో కవర్త్, హెటర్ శవాలను తీసుకుపోవడానికి 

అక్కడికి సచ్చారు. వారిని గారిలాలు ఎదుర్కొా 

న్నారు. అర్మ సేజ్ గాయపడడంతో వారు కూడా 

తిరోగమించక తప్పలేదు. ఈ పోరాటంలో మరొక 

సెనికుడు చనిపోయాడు. 
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అటు తరువాత, సూవర్త్, సీతారామరాజు అనుమతి 

పొంది, ఆంగ్ల సేనానుల శవాలను తీసుకుపోయాడు. 

మిగతా సైనికుల శవాలను మా(తమే అక్కడ వదిలి 

వేశారు. 
నర్సీపట్నంలో ఆ ఆంగ్ల సేనానుల శవాలను పౌతి 

పెట్టి, ఆ సమాధుల పై చోలువరాణ్ళ మీద వారిద్దరి 

త్యాగాలు క్రీ రిస్తూ సంస్మరణ వొక్యౌలు చెక్కించారు. 

నాఫ్ వ్యూహం = ఎమ్.ఎస్ ,పి. రాక 

అనుభవజాలెన ఇదరు ఆంగసేనానులను 

మన్యంలో గేరిలాలు అవలీలగా వధించడంతో గంగ 

వెరులె త్తి తిన (బిటిష్ (పభుత $౦ గెరిల్లా యుద్ధ నీపుణు 

డైన హోంశాఖ సభ్యుడు నాఫ్ను మన్యం (ప్రాంతానికి 

పంపించింది. మలబారు స్పెషల్ పోలీసు దళాలను 

ఏజెన్సీ (ప్రాంతానికి తరలించారు. నాఫ్ ఆదేశం 
ప్రకారం, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని పోలీసు చ్పైషన్షలో 

ఆయుధాలను సురక్షిత (ప్రాంతాలకు తరలించారు. 

ఆయుధాలు గెరిలాల వశం కొకుండా నివారించడానికీ 

ఈ పని చేశారు. అక్షోబరు 15 న 90 మంది గెరిలాలు 

అడ్డతీగల పోలీసు" సేషన్ పై దాడి చేశారు. ఆ 

సోలీసు సేషన్లో ఆయుధాలు ఏవీ గెరిలాలకు 

లభ్యం కోలేదు. అక్కడనుంచి గెరిలా దళాలు 

చోడవరం చేరాయి. 

గెరిలాలకు పట్టుబడిన (పభుత్వ బంటు రుద్రయ్య 

ద్వారా సీతారామరాజు వార్తగా, గోదావరి జిల్లా కలె 

కర్ (బేకన్కు కబురు పెట్టాడు. 

నేను అడ్డ తీగలలో వుంటాను. కలెక్టరునువచ్చి 

నాతో. మాట్లాడమని చెప్పు. లేదా నాతో ' పోరాటాని 

కైనా రమ్మను. నేను దేనికైనా సిద్ధమే” అని విప్లవ 

కారుడు పెట్టిన కబురుకు జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి సమా 

ధానమే లేదు. 

500 మంది సై నికులు వుంపే తప్ప, సితారామ 

రాజును ఎదిరించడం కష్టమని తహశీల్ దారు జిల్లా 

కొలెక్ట రును హెచ్చరించాడు. 

'సేళారామరాజు జిల్లాకలెక్టరు రాకకు. ఎదురుచూస్తూ, 

అడ్డ తీగలనుంచి పెడి పుట్టి చేరాడు. అక్కడికీ కలె 
కర్ రాకపోవడంతో 60 వుంది గెరిలాలతో సీతారామ 

రొజు రంప చోడవరం చేరాడు. ఆక్కడ పోలీసు 

స్టేషన్పై అగ్గిరాజు దాడీ చేశాడు. కొద్దిసేపు పోరాటం. 
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జరిగింది. చాలామంది ఉద్యోగులు పారిపోయారు. 
రంప చోడవరంలో కూడా ఆయుధాలు లభించలేదు. 

అక్షోబరు 2కి వ తేదిన ఆం గ్గసేనాని సాండర్స్ 
సారథ్యంలో మలబారు పోలీసు దళం రాయవరం 
పాంతంలో గెరిలాలతో పోరాటానికి తలపడీంది. 
గెరిలాలతో. పోరాడలేక సాండర్స్ బలగం తీరోగ 
మించింది. 

ఇంతవరకు (ప్రభుత్వ నైనికులకు, గెరిలాలకు 
ఆరుచోట పోరాటాలు జరిగాయి. ఆ ఆరుచోట గెరి 
లాలదే " పెచేయి. పభుత్వ సనలకు అన్నిచోట్ల 
పరాజయమే ఎదురయింది. 

విప్లవకారులకు తెలి వరాజయాలు 
192 డిసెంబరు 6 వ తేదిన సీతారామరాజు విపవ 
సెనికులు తొలి పరాజయం పొందారు. జాన్ నాయక 
త్వంలో 57 మంది పెదగడ్డపాలెం వద్ద విష్తవకారు 
లప కొబ్బులు జరిపారు. నలుగురు విపవకారులు మర 
ణించారు. ఒక విష్ణవకారుడు ఖై దీగా 'చేక్కాడు. అదే 
రోజు సాయంత్రం హాఫెల్. స్వేన్ అనే ఆంగ్ల 
సేనానులు రతీ గురు సెనికులతో లింగాపురం వద్ద 
20 మంది గెరిల్లాలతో వున్న సీతారామరాజు పై దొడి 
(ప్రారంభించారు. తీవమెన పోరాటం జరిగింది. పీతా 
రామరాజు గాయపడాడు 8 మంది విపవ ెనికులు 
మృతి చెందారు. నలుగురు ఖై దీలుగా పట్టుబడ్డారు. ఈ 
పోరాటంలో విష్ణ వకారులకు అపారమైన ప్రాణనష్టమే 
కౌక, ఆయుధాలు శ(తువుల పాలయ్యాయి, సీతారామ 
రాజు మిగతా వారితో కలసి, తప్పించుకొన గల్లాడు. 
ఒక్కరోజులో 12 మందీ విప వకారులు నిహతకు 
లయ్యారు. లా 

ఈ సంఘటన తరువాత నాలుగు మాసాలపాటు 
గెరిలాలు ఎక్కడా దాడులుచేయలేదు. దానితో పితూరీ 
అణగారిపోయి నట్టు భావించిన పభుత్వం మలబారు 
స్పెషల్ పోలీసును మన్యం (సాంతం నుంచి ఉప 
సంహరించారు. 

1928 ఏపిల్ 18 న సీతారామరాజు అన్నవరం 
పోలిసు సైషన్పె దాడి చేశాడు, కాని అక్కడ ఆయు 
ధాలు ఏమీ విప్తవకారులకు దొరకలేదు. అయితే 
అన్నవరం (పజలు మాతం సతారామరాజుకు అఖండ 
స్వాగతం ఒసగారు. డిప్యూటీ తహాశీల్ దార్, పోలీసు 

తౌలుగునాఖి నత ౦(త్క్రి 

సబినస్పెకరు సెతం, సీతారామరాజుకు స్వాగత ళు నూ 

మిచ్చినవారిలో చేరడం విశేషం. 

అగ్గిరాజు చేరిక 

వేగిరాజు సత్యనారాయణరాజు పశ్చిమగోదావరి 
జిలా భీమవరం తాలూకా కుముదవలి (గామంతో 
జన్మించాడు. సహాయ నిరాకరణోద్యోమంతో & త్తే 
జికుడె కాం గెస్లో చేరాడు. దేశంలో (బిటిష్వాళ్ళ 
పాలనకు కొందరు స్వదేశీయులే మూల స్తంభాలుగా 
తయారవుతున్నారనీ, ఇందుకు పోలీస్సు అత్యాచారాలు 
నిదర్శనమన్న భావం సత్య నారాయణ రాజు హృద 
యంలో పేరుకుపోయింది. “నల్రవాడు ఉద్యోగికానిచో 
తెల్ల వాడి రాజ్యం ఎందుకు నిలుస్తుంది ? మనలను దోచు 
కొనేవారు తెల్లవారై తే, వాడికి సహాయపడుతున్నది 
మన నల్లవాడి దేశదోహమే. ముందు నల్ల వొడి 
సహాయం లేకుంటే, స్వరాజ్యం దొనికదే వస్తుంది." 
అన్నది సత్యనారాయణరాజు విశ్వాసం. 

ఇలాంటి విశ్వాసంగల సత్యనారాయణరాజు రెలులో 
కలకతా వెడుతూ, అలూరి సీతారామరాజును గురించి 
(ప్రయాణీకులు ముచ్చటిర్నుకుంటున ఎ, విషయాలు విని, 
మన్యం విషవంలో చేరాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు. 
కలకత్తా వెళ్ళవలసినవాడు అన్నవరం స్రేషన్లోనే 
దిగిపోయాడు. ఆ (క్రితం రోజునే సీఠొరామరాహ 
అన్నవరం రావడం, అఖండ స్వాగతం అందుకోవ 
డం జరిగింది. సీతారామరాజాను వెదుక్కుంటూ, 
సత్యనారాయణరాజు ఎట్టకేలకు విపవకారులను చేర 
గలిగాడు. 

1828 మే నెలలో ఆ విధంగా విపవకౌరులతో చేరిన నత్యనారాయణరాజు, సీతారామరాజు ఆంతరంగికు 
లలో ఒకడయ్యాడు. అగ్గి రాజుగా 'పేరు పొందాడు. 

పట్టుబడిన మల్దుదొర 
మన్యం విష్తవంలో కీలక పా(త్రధారులలో ఒక 

డైన గాం మల్లుదొరకు మొదటినుంచి మద్యపానం, 
వేశ్యా లో లత్వం అనే రెండు బలహీనతలు వున్నాయి. 
ఈ బలహీనతలు విపే వానికి తీరని [ప్రమాదం తెచ్చి 
పెట్టగలవని సీతారామరాజు మొదటినుంచి హెచ్చ 
రిస్తూనే వున్నాడు. ఈః బలహీ నతలనుంచ్రి బయట 
పడగలనని చెబుతూనే, మల్లుదొర చాటుమాటుగా ఈ 
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చర్యలు సాగిస్తునా న్నాడు. కనుక సీతారామరాజు, మల్లు 
దొరను కని పేట్దుతుండమని ఎప్పటికప్పుడు ఎవరో 
ఒక విష్ణవకారుడిని "నియమిస్తూ వుండేవాడు. ఒక 

రోజున తన ఇంటికి వెళ్ళి రావడానికి మల్లుదొర స్పీత్రా 
రామరాజు అనుమతిని కోరాడు. అలాగే 'వెళ్ళిరమ్మ గని 
అనుమతి యిచ్చిన సీతారామరాజు అతనికి తెలియ 
కుండా అతనివెంట ఒక విప వకారుడిని పంపాడు. 

ఇంటికి వెళుతున్న మల్లుదొర దారిలో ఒకతాటి 

చెట్టు ఎక్) కల్లు తనివితీరా తాగాడు. తూలుతూ నడుస్తు 

న్నాడు. ఆ స్టితిలో మల్లుదొంను చూసిన సి ఐ.డి 
నెమ్మదిగా అతని ప్రక్కనచేరి కూపీలు లాగడం 
మొదలు పెట్టాడు. ఎక్క.డినుంచో ఒక తుపాకీ గుండు 
వచ్చి ఆసి ఐడి. (ప్రాణాలు తీసింది. మళల్లుడొర 

సీతారామరాజు ముందు హాజరుపర్చబడ్డాడు. మల్లుదొర 

చేసిన తపిఏదానికి విప్త్లవకొరులనుంచి బహిష్యారిస్తూ 

సీతారామరాజు ఆదేశించాడు. 

అనంతరం మల్లుదొర నడింపల్లి వెళ్ళి, తన 

ఉ౦ప్పుడుక త్రై తె ఇంటవుండగా, పోలీసులకు పట్లు 

బడ్డాడు. అతనివల్ల విప్లవానికి ఎలాంటి (ద్రోహం జరగ 

లేదుగాని, అతని “బలహీనత లవల్ల మన్యం విష్తవం 

కొంత నష్టపోయిందని చెప్పక "తప్పదు. అనంతరం 

మల్లుదొరకు ద్వీపాంతర శిక్ష విధించి, అండ 
మాన్ దీవులకు పంపారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం మల్లు 

దొర పొర్ష మెంట్ కు ఎన్నికయ్యాడు. ఆనాటి మన్యం 

వివ నాయకులలో స్వాత ం(త్యాన్ని చూసినది మల్లు 

దోర ఒక్కడే. 

ఆయుధాల కొరతను తీర్చడానిః పోలీసు సేషన్లపె పె 

దాడి చేసినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో సీతారామ 

రాజు 1928 అక్షోబరు 26 న గూడెంలోని సెనిక శిబి 

రంపెననే దాడి చేశాడు. అయితే ఈ ప్రయత్నంలో 

ఆయనకు విజయం లభించలేదు. ఒక విప్లవకారుడు 

చనిపోయాడు. మిగతావారు తప్పుకున్నారు. 

పోలీస్ "సేషన్ల' పెన, 

చేస్తున్నప్పటికి ఆయుధాలు 'లభ్యం కాకపోవడం, జయ 

పూర్ మహారాజు సహాయంతో విప ప్ర వాన్ని అణచడానికి 

(పభుత్వం నిర్భంధ కాండను త్మవతరం చేయడం, 
విస్త వకారులు కొందరు సంఘర్ష అలలో చనిపోవడంతో 

విప ప వాన్ని జయపూర్, పర్లాకిమిడి అరణ్య (ప్రాంతా 

లకు వి స్తరింప చేయాలన్న - ఉద్దేశంతో సీతారామరాజు 

సైనిక శిబిరాల పైన దాడులు 
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మన్యం (పాంతంలో విప్ప వ రథసాప రథ్య క్ వాధ్యతఅను 

గంటందొర, అగ్గి రాజులకు అప్పగించి తాను సర్షాకిమిడి 

అరణ్యాలకు వెళ్ళాడు. 

భిన్న ధోరణులు 

మన్యం (పాంతంలో విష వ రథసారధ్య బాధ్యతను 

తాత్కాలికంగా స్వీకరించిన గంటందోర, అగ్గిరాజు ల 

మధ్య సదవగాహగ కరువై ౦ది. 

“తెల్ల వారిని మాత్రమే దండించండి. తెల్ల వారిక్ 

తోడ్చ్పడుతున్న సోదర దేశస్టులను మాతం “మంద 
లించి, భయ పెట్టి వదలి వేయుడి ” అన్న నీతిని ఆది 

నుంచీ సీతారామరాజు ఆచరిస్తుండడం ఎంతో అర్హవంత 
మైనది. అది గంటందొరకు ప పూర్తి రిగా జఓర్ణ మైనది. కను 

కనే గంటందొర ఆంగ్లేయులకు తోడ్చ్పడుకున్నే ముఠా 
దారులు, మున్సబులు,' ఇతర అధికారులు పట్టుబడినప్ప 

టికి, వారిని మందలించి. భయ పెట్టి విడిచి పెశ్తువాడు. 
కాని, ఆంగ్లేయులతో పాటు, ఆంగ్లేయులకు. “పట్టు 

గొమ్మలు” న్గ్గా వున్న స్వ దేశీయుల్ని. కూడా అగ్గిరాజు 

ద్వ్వేషిస్తున్నాడు. కనుక అగ్గిరాజు (ప్రభుత్వానికి తోడ్చ 
డుతున్న స్వదేశీయులను హతమార్చే ఆత్మ హత్యా 

సదృశ మైన విధానాన్ని అమలు జరుపసాగాడు. దీనితో 

విప్తవ శ కులలోనే చీలికలు _ప్రారంభమైనవి. 

తీవమెన దమనకాండ 
లలా 

సీతారామరాజుకు (ప్రజలలో గల అండదండలను, 

ఆదరాభిమానాలను దెబ్బ తీయడానికి (ప్రభుత్వం 

(ప్రజలపై పె తన దమనకాండను తీ వతరం చేసింది. 

(గ్రామాలపె పె సామూహిక జరిమానాలు విధించసాగింది. 

పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని అణ చిన 

రూథర్ ఫర్మ్ ను మన్యం (ప్రాంతానికి అధికారిగా నియ 

మించింది. మన్యం విప ప వాన్ని అణచడానికి అసాాం 

రె రైఫిల్స్ దళా లను_ ఘూర్కా దళాలను _ రెండింటిని 

(్రత్యేకంగా 1924 జనవరి 27న నర్సిపట్నానికి రపిషం 

చింది. విప వానికి సహాయం చేస్తున్న వీర్ మందిని 

రూథర్ ఫర్త్ అరెస్తుచేసి, (ప్రవాసం పంపాడు మరొక. 

1883 మంది పెన "అరెస్టు వారంట్లు జారీ చేశాడు. 

దీనితో (ప్రజలలో భయోత్సాత వాతావరణం ఎర్చడింది. 
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పర్లాకిమిడి (ప్రాంతం నుంచి, సీతారామరాజు గూడెం 
(ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చేసరికి, పరిస్టితి చాలా విషమిం 
చింది. అగ్గిరాజు చేస్తున్న “దుశ్చర్యలు”. గురించి 
(ప్రజలు సీతారామ రాజుకు ఫిర్యాదు చేశారు. అటు (ప్రభు 
త్వ నిర్బంధకాండ, ఇటు అగ్గిరాజు చర్య లమధ్య 
(ప్రజలు పడి నలిగిపోయారు. 

సీతారామరాజు పరిస్థితిని . చక్కదిద్దడానికి తొలి 
(ప్రయత్నం చేశాడు. కాని అప్పటికే పరిస్థితులు చేయి 
డాటిపోయాయి. 

1924 మే 6న మగద్దేరు నది వద్ద జరిగిన పోరొట 
ములో అగ్గిరాజు అరెస్టు అయ్యాడు. ఆ మరుసటి 
రోజున సీతారామరాజును జ మేదారు కంచుమీనన్ అరెసు 
చేశాడు. మేజరొగుగ్ మన్ సమక్షంలో సీతారామరాజును 
చెట్టుకు కట్టివేసి, కాల్చి చంపారు. మే 26న పోరా టంలో పర్డుపడాల్ మృతి చెందాడు. 1924 జూన్ 7వ 
తేదీన జరిగిన పోరాటంలో గంటందొర మృతి 
చెందాడు. 

ఈ విధంగా 1922 ఆగస్టులో (పారంభమెన 
మన్యం విస్త వం 1924 జూన్లో ముగిసింది. 

తౌలుగునాట సాంతం (తో టి 

అపజయం పొందిన రెండు విభన్న 

రవి అస్తమించని (బ్రిటిషు సా(మాజ్య పునాదులను 
1922. 1924 మధ్యకాలంలో ఆం|ధ(పదేశ్లోని రెండు 
(ప్రాంతాల (ప్రజలు కుదిపి వేశారని చెప్పవచ్చు. 

గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు (ప్రాంతంలో 
పర్వత నేని వీరయ్య చౌదరి నాయకత్వాన సాగిన 
పన్నుల సహాయ నిరాకరణోద్యమం, మన్యం 
(పాంతంలోని సీతారామరాజు సారథ్యంలో సాగిన 
సాయుధ విస వం రెండూ అపజయం పొందాయి. 

ఈ రెండు ఉద్యమాలకు కాం(గైసు నాయక్రత్వం 
చేయూత నివ్వకపోగా, ఆ రెండు ఉద్యమాలను దెబ్బ 
తీసే వై ఖరినే అవలంబించింది ఈ రెండు ఉద్యవా 
లకు చరిత్రలో రావలసినంత (నాచుర్యం కూడా 
లభించలేదు. ఇది ఆం(ధజాతి దురదృష్టం. 

అయితే గాంధీజీ సూచించిన శాంతియుత సత్యా 
గ్రహ పోరాటంలోను (పెదనందిపాడు)  లెనినో 
సూచించిన సాయుధ విప్లవ పోరాబంలోను మన్యం 
విప్తవం) ఆం(ధులు ఉన్నతసాయి నందుకున్నారన్న 
అంశం ఈ రెండు ఉద్యమాల ద్వారా నిరూపిత మెంది. 



తెలంగాణా |పాంతంలో ఆం ధిద్యవంం వుట్టంక 

1911 నుంచి 1924 వరకు ఆం ధదేశంలో హోమ్ 

లీగ్ ఉద్యమం, స సహాయ నిరాకరణోద్యమం, మన్యం 

విస్తవం వంటి మహోద్యమాలు చెలరేగగా, అదే కాల 

ములో నైజాం పాలనలో గల తెలంగాణా ప్రాంతంలో 

ఆం(ధ్రోద్యమం (ప్రారంభమైంది. ఈ ఉద్యమం పుట్టు 

కకు దారితీసిన పూర్వరంగం ఇది, 

నె జాం నవాబు నిరంకుశ పాలనలో నలిగిపోతున్న 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని తెలంగాణా, కర్నాటక, 

మరట్యాడా (పాంతాలకు చెందిన విద్యానంతులు 1915 

_ప్రాంతంలో వివిధ రూపాలలో పునర్వికాస కార్యక 

మాలు చేపట్టారు. 

అదే దశలో ఉర్దూ మాతృభాషగా గల ముస్తి ములు 

మాతృభాషలో విద్యాబోధన జరగాలన్న సూత్రం 

ప్రాతిపదిక పె 1915లో ఉస్మానియా యూనివర్శిటీని 

స్థాపించారు ఇది తెలంగాణా, కర్నాటక, మరాట్వాడా 

పాంతీయులలో తమతమ మాతృృభా షలపట్ల అధి 

మానం పెంచుకొనడానికి దోహదమిచ్చింది 

- సాంఘిక సంస్కరణల ద్వారా హరిజనోద్ధరణకు 

1915 [పాంతంలో రిబరు హౌకోర్లు జడ్డి రాయ్ బాల 

ముకుంద్, కలప వ్యాపారి లాల్దీ. మేష్టీ, హరిజన 

నాయకుడు భాగ్యరెడ్డివర్మ వంటీవారు కలసీ “మానవ 

స్థాపించారు. అదే సయమంలో 

నె జాం సంస్థానంలో పాథమిక ఏద్య, మ మహిళా విద్య, 

గ్రంథాలయ ఉద్య మవ్యా ప్రి పికి “సోషల్ సర్వీసు లీగ్” 

అనేదానిని కేశవరావు కొరాట్కార్, వామన్ నాయక్ 
స్థాపించారు. 

కేశవరావు కొరాట్కర్ ఉపాధ్యక్షులుగా, రాఘ 

వేం(ద రామ్శర్మ కార్యదర్శిగా హైదరాబాద్ సంస్థా 

నం సంస్కరణల సంఘం ఏర్పడింది. 

(బిటిష్ ఇండియాలో వి స్తరిస్తున్న కొంటగెస్ ఉద్య 

కరుణ సంఘం” 

మం (పభావం “హైదరాబాద్ సంస్థానం? పె (పసరిం 

చిన ఫలితంగా, 1018 లో వామన్ సాయక్ కన అధ్య 

క్షతన మొదటి కాం(గెస్ కమిటీని స్థాపించాడు. రాయ 

చూర్కు చెందిన పండిట్ తారానాధ్, కర్నాటక 

_ప్రాంతంలో రాజకీయ చైతన్య దీ ప్రికి ఎంతగానో. 

కృషి చేశాడు. 

ఉన్నత పాఠశాలను సాపించాడు. ఆ హెసూూలు 
లు దా 

ఆయన రాయచూర్ లో జాతీయ. 

విద్యార్థి రాజబహాదూర్ పేరుతో, పండిట్ తారానాధ్ 

“హిందూ” పత్రికలో నె జాం నవాబును “ఇండియన్ 

డయర్ "గా చిత్రిస్తూ బక వ్యాసం (ప్రచురించాడు. 

1921 లో తారానాగ్ను హైదరాబా బాద్ సంస్థానం నుంచి 

బహిష్కరించారు. 

మహాత్మాగాంధి, షూక్రత్ ఆలీ లిద్దరూ కలసి 

సాగించిన ఖిలాఫత్, సహాయనిరాకరణో ద్యమాల 

(ప్రభావం “హైదరాబాద్ సంస్థానం క పై అధికంగా (పస 

రించింది. 'హిందూ_ముస్తి ౦ "ఐక్యత వెళ్లి విరిసింది. 

నైజాం నవాబు ఎన్ని కట్టుదిట్లాలు చేసినా, 

గాందీజీ (ప్రభావాన్ని అరికట్టలేక పోయాడు. స్వదేశీ 

ఉద్యమం వ్యా ప్రిచెందింది. ఖద్దరు ధారణ, ఇళ్ళలో 

రాట్నాల పె ప నూలు వడకడం అధిక మైంది. ఆర్.వి. 

పిశ్ళె వితంతు సోదరి చర్కాపె నూలువడికే ఫ్యాక్టరీ 
స్థాపించింది. మహబూబ్నగర్కు చెందిన నర్ఫోజీ 

చిన్న స్పిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీ స్థాపించాడు, భీమారావు, 

భుజంగరావు లిద్దరూ ఖద్దరు “వస్తాంల అ మ్మ క్ర౦ 

సాగించారు. బ(దుల్ హాసన్, జాఫర్ హసన్, బారి 

ష్షర్ కృష్ణన్, పద్మజానాయుడు వంటివారు ఖద్దరు 

ఉద్యమాన్నీ వ్యాపింప జేశారు. బ్నదుల్ హసన్ 

బొంబాయి నుంచి రాట్నాలు తెప్పించి, హెదరా 

బాద్లో ప్రవేశపెట్టాడు. తిలక్ స్వరాజ్య నిధికి 
బ(దుల్ హసన్ రు. 28 వేలు వసూలు చేశాడు. 
వరంగల్కు చెందిన ఎక్సయిజ్ కాం ట్రాక్ట కరు నెర్త 

నరసింహ రాట్నాలు ఉత్పత్తిచేసే కర్మాగారాన్ని 
వరంగల్ లో స్థాపించి, అక్కడ తయారై న రాట్నా 

లను విజయవౌడకు ఎగుమతి చేశాడు. "మాడపాటి 

హనుమంతరావు వంటివారు అదే కౌలంలో 

భాషాభ్యాస ఉద్యమాన్ని నిర్వహించారు. 

పొందీ 

పూనా, బొంబాయి, అలిఘర్ వంటి చోట్ల విద్య 

నభః స్తున్న డాక్టరు జయసూర్య, మీర్ మహ్మద్ 

హంస్ఫేన్ (కరీంనగర్), అక్నర్ అలీఖాన్, మఖ్బల్ 

అలీ, సయ్యద్ మహ్మద్ అన్సారీ వంటివారు తమ 

చదువుకు స్వ సి చెప్పారు. మీర్ మహ్మద్ 

హుస్సేన్ నెల్లూరు జై. లులో ఆరు మాసాలపాటు 

కౌరాగారవాన శిక్ష అనుభవించాడు. 
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ఖిలాఫత్ ఉద్యమానికి మద్దతుగా 1920 మే ర్న 
హెదరాబాద్ లో హరాళ్ జరిపారు. హిందూ-_ముస్తి ౦ 
ఐక్యతకు అదొక (ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. మే 17వ 
తేదీన 15 వేలమంది హో జ రై న బహిరంగనభలో 
హిందూముస్లి ౦ (సముఖులు పేసంగించారు. 

ఆంధ జనసంఘం ఎర్చాటు 
ఆ రోజులలో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో సాగు 

తున్న జాతీయోద్యమంలో తెలంగాణావారికి, తెలుగు 
భాషకు తగిన గుర్తింపు లేదు. మహారాష్ష్రిల (పాది 
ల్యం హెచ్చుగా వుంది. 

1921 నవంబర్ 11, 12 తేదీలలో హైదరాబాదులో 
మహర్షి కార్వే అధ్యక్షతన నైజాం సంస్థాన సాంఘిక 
సంస్కరణల మహానభ జరిగింది. ఆ మహాసభలో 
(ప్రసంగాలు ఇంగ్లిషు, ఉరూ, మరాఠీ భాషలలో సాగి 
పోతున్నాయి. ఆ మహాసభలో తెలుగు (ప్రతినిధి 
అయిన అఆలంపల్లి వెంకటరామారావు తెలుగులో 
(ప్రసంగించడానికి ప్రయత్నించినపుడు, మహారాస్షు్ర9లు 
గేలిచేశారు. తెలుగువారిని, తెలుగు భాషను అవమాన 
పర్చారు. తెలంగాణాలో ఆం(ధోద్యమ పుట్టుకకు ఆదే 
నాంది అయింది, 

ఆ మహాసభకు హోజరె న తెలుగు (పతి?ధులంతా 
ఆరోజు రాత్రి ప్రత్యేకంగా సమా వేశమై “ఆంధ 
జనసంఘాన్ని” స్థాపిస్తూ నిర్ణయించారు, మాడపాటి 
హనుమంతరావు, బూర్గుల ఠామకృష్టారావు, ఎమ్. 
నరసింగరావు. ఆదిరాజు వీరభ,దరావు మున్నగువారు 
“ఆంధ జనసంఘం” స్థాసకులలో (ప్రముఖులు. 

కేవలం 12 మంది సభ్యులతో ప్రారంభ మె న 
“ఆంధ్ర జనసంఘం” సభ్యత్వం అనతికౌలంలో నే 
100 8 పెగా పెరిగింది. 1:22 ఫి(బవరి 14వ తేదీన 
కొండా వెంకటరంగారెడ్డి అధ్యక్షతన “ఆం|ధ జన 
సంఘం” మొదటి సమావేశం జరిగింది. మాడ పాటి 
హనుమంతరావు కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు. నాటి 

లెలుగునాధి సాంలోం తోం 

నుంచి “ఆంధ పితామహగా “పేరొందిన మాడప్రాటి 
హనుమంతరావు తెలంగాణా పజల సామాజిక, 
సాంస్కృతిక అభ్యున్నతి సాధనకు ధృవతారగా వెలు 
గొందాడు. 

కొమ్యరాజు లక్ష్మణరావు నెలకొల్పిన ఆదర్శాన్ని 
పాటిస్తూ, ముందుకు సాగాలని ఆంధ జనసంఘం 
నీర్ణయించింది. మొదట ఆసంస్థ తెలంగాణా (సొంతం 
లోని తెలుగు (పజల సామాజిక, సాం స్కతిక 
అభ్యున్నతికి కృషి చేయడం ద్వారా వైతన్యవ్యా పికి 
దోహదం చేసింది. తెలంగాణాలో తెలుగువారి ర్వా 
కీయోద్యమానికి అదే పునాడి అయింది. 

తెలుగు (గంథాలయాలు, పఠనాకేం(ద్రాలు, (ప్రయి 
వేటు పాఠశాలలు స్రాపించడం, తెలుగు పండితులను 
సత్కరించడం, తెలుగుజాతి చరితను వెలుగులోకి 
తెచ్చే గంథాలు (ప్రచురించడం వంటి కార్యక్రమా 
లను ఆంధ జనసంఘం చేపట్టింది. 

“నైజాం ఆంధ్రరాష్ట్ర (ప్రశంస అన్న చారి[తక 
(గంథాన్ని, “నిజాం సంస్థాన ఆంధధులు_వారి అధి 
వృదికి మారాలు” వంటి వాటిని ఆ సంస (పేచురిం న! ౧ 

థి చింది. 

తెలంగాణా (పాంతంలోని వివిధ ఆం(ధ సంఘాల 
కృషి సమన్వయపరచడానికి “ఆంధ జనకేం[ద్ర 
సంఘం” ఏర్పడింది. ఆ కేంద్ర సంఘం వారు “వెట్టి 
చాకిరివ_ర్థక సంఘం” అన్న కరపత్రాన్ని (పచురిం 
చింది, వ రకుల్ని సంఘటిత పర్చింది. 

ఆ సంస్థ కార్య(క్రమాల్ని (ప్రచారం చేయడానికి 
నీలగిరి పత్రిక (నల్లగొండ తెలుగు న తక 
(వరంగల్లు) గోల్కొండ పత్రిక (హైదరాబాద్) 
(పారంభించబడాయి., 

(అ 

ఆ సంఘం మొదటి మూడు మహాసభలు . 192 
హైదరాబాద్, 1924 నల గొండ, 1925 మధిరలో 
జరిగాయి, 



నత్మిగామ భరి [త్ 

1925 నాటికి ఆం(ధజన సంఘం, దాని అనుబంధ 

ఉద్యమంగా (గ్రంథాలయోద్యమం అమితమైన రీతిలో 

పెంపొందాయి. దాన్ని చూసి భయపడిన నె జాం; వాబు, 

అనునుతి పొందకుండా (ప్రారంభించారన్న చేరుకో 

అనేక (గ్రంథాలయాలను మూసి వేస్తూ ఉ త్రర్వులు జారీ 

చేశాడు. 

1928 లో సూర్యాపేటలో ఆఎ[ధజన సంఘం 

మహాసభతో పాటు జరగవలసిన (గంథాలయ ద్వితీయ 

మహాసభను నైజాం (ప్రభుత్యం నిషేధించింది. 

ఆహ్వాన సంఘంవారు కోర్లుకు వెళ్ళి మహాసభ 
నిర్వహణకు అనుమతిని పొందవలసి వచ్చింది. 

71 

1926 లో 

వ్యా పికి ఆం ధబాలికోన్నత పాఠశాలను (పారం 

ఆం|ధజన సంఘం మహిళా విద్యా 

భించారు. ఈ స్కూలులో బోధనా భాషగా తెలుగును 

_సవేశ పెట్టారు. ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ మొదట 

దీన్ని గు ర్రించడానికి నిరాకరించింది. అయితే మహర్షి 

కొర్వే ఇన్ స్టిట్యూట్ వారు ఈ పాఠశాల విద్యార్థులకు 

మె[టిక్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. 

ఈ విధంగా తెలుగు భాషకు జరిగిన అవమానం 

తెలంగాణాలో ఆంధోద్య మ పుట్టుకకు కారణమై, 

అది వర్టిల్ల డానికి దారి తీసింది. 



అ౦|(ధదెశంలో సబ్ద్బత 
సహాయ సరాకరణో ద్యమాన్ని ఉపసంహరించిన పిమ్మట, కాం(గెను సంఘం శాసనో ల్రంషనోద్య మం (సారంభించడానికి దేశంలో హ్యసి కలా అనుకూలంగా వున్నవా లేదా అని పరిశీలించడానికి ఒక విచారణ సంఘాన్ని నియమించింది. ఆ సంఘం [922 ఆగసున గుంటూరు వచ్చింది. 

- 
మ।దానునుంచి ఆం[ధదేశ్రానికి వచ్చిన ఆ సంఘా నీకి నెల్లూరు, చీరాల, బాపట్ల, తెనాలి మున్నగు చోట అఖండ స్వాగతం లభించింది. 

" గుంటూరులో ఆ సంధు సభ్యు లకు ఘనస్వాగత మివ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరిగినా, (పభుత్వం 144 సెక్షన్ ఏథించింది, అందుకు (ప్రతిబంధకాలు కల్పించింది. శ్ర సందర్భంలో ఉన్నవ లక్షీ నారా యణ, దండు నారాయణ రాజు, నరసింహోదారి వంటి నాయకులను మినహా 2క్ర మందిని అరెన్లు చేశారు, వీరిలో కాకుమాను లక్ష్మయ్య, కౌ(టగడ్డ రాఘు రామయ్య, పెదర్ల వెంకటసుబ్బయ్య 

లు 

ca మున్నిపల్ కౌన్సిలర్. ఎన్, వి. ఎల్. నరసింహారావు పౌర సన్మాన ప్రసంగం చదివి, (పభుత్వ నిషేధాన్ని 
సంఘానికి పౌర సన్మానం జరిపింది. కౌం(గస్ పత్రిక 

మదూర్రి అన్నపూర య్య, ణి 
చస చం(దరావులను అరెస్టు చేయడం ద్వారా (పభుత్వం తన అక్కసును తీర్చుకుంది. 

నౌగవూర్ లో చైండ్రా సత్యా|గహం 
1928 లో నాగపూర్లో జమన్లాల్ బవ్రాజ్ నాయ కత్వాన జరిగిన జెండా సత్యా (గహంలో పాల్గొనడానికి ఆం(ధదేశంనుంచి మొ త్రం 40 మంది సత్యా(గహులు రీ దళా లుగా వెళ్ళి అందులో పాల్గొన్నారు. 

నాళం చిన్న భీమరాజు, ఏడిద సత్యనారాయణ, బంకా అచ్చుయ్య వా్యశుడు, బులుశు యజన్న, బబే po ర్ 

పలి కామేశ్వరరావు, పోతిన గణపతిరావు, మఠం 
బాలసు( బ్రహ్మ ణ్యగుపా మున్నగువారు నాగపూర్ సత్యా గహంలో పాల్గొన్న (ప్రముఖులు. 

స్వరాజ్యపార్టీ అవతరణ 
మహోత్మాగాంది హఠాత్తుగా సహాయనిరాకరణోద్య మాన్ని ఉపసంహారించడం, చీరాల “పేరాల పోరాటం, 

పల్నాడు పుల్ల రి సత్యాగ్రహం, పెదనందిపాడు 
పన్నుల నిరాకరణోద్యమం, మన్యం విస్త వంమున్నగు ఉద్యమాలు వరుసగా విఫలం కావటంతో, ఆంధ 
దేశంలో నిరాశ, నిస్పృహలు అలుముకొని, కొంత 
కౌలం పాటు రాజకీయ స్తబ్ధత ఏర్చడింది. 

మహాత్మాగాంధీ ధోరణిలో విర కి చెందిన హకీం అంజల్ ఖాన్, పండిట్ మోతీలాల్ నెహూ), విఠల్ భాయ్ పేల్, సి. ఆర్. దాసు వంటి నాయకులు శాసనసభ అతో (ప వేశించి, లోపలనుంచి (బిటిష్ సాామాజ్య 
వాదాన్ని వ్యతి రేకించాలన్న ఉద్దేశంతో 1928 లో స్వరాజ్య పార్టీని స్థాపించారు. రాజగోపాలాచారి, పట్టాభి సతారామయ్య, అన్సారీ, క స్తూరిరంగ అయ్యం గార్ వంటివారు దాన్ని వ్యతిరేకించారు. ఆ విధంగా కాంగెస్ _ప్రోఛేంజర్సు _ నోచేంజర్సు అనే రెండు 
వర్గాలుగా చీలిపోయింది. 

నో ఛేంజర్ వర్గానికి పెట్టని కోటగా వున్న ఆం(ధ దేశంలో సి, ఆర్. దాను పర్యటన జరప డంతో పరిస్తితి తలక్రిందులై ౦ది. అయ్యదేవర కాశే శ్వరరావు, ది, వెంకటరత్నం, ఏ. రామదానుపుతులు, కె. వి. ఆర్. స్వామి వంటి వారితో ఆం(ధస్వరాజ్య పార్టీ ఏర్పడింది. 1928 లో జరిగిన ఎన్నికలలో 
బి. వెంకటరత్నం, పి. ఆంజనేయులు, పి. వి. వెంకట సతిరాజులు మడాను లెజిసేటివ్ కౌన్నీల్కు, వి రామ 
దానుపంతులు 'సెంటల్ లెజిపేటివ్ కౌన్సిల్ కు 
స్వరాజ్య పార్టీ (పముఖులుగా ఎన్నికయ్యారు. 

1924 లో పో ఛేంజర్న్, నో ఛేంజర్స్కు మధ్య రాజీ కుదిరింది. లెజి స్పెటివ్ కౌన్సిళ్ళలో 
(పో ఛేంజర్స్ య స్వరాజ్య పార్టీ వారు _, తమ కౌర్య (కమాలు కొనసాగించాలని, కాంగెస్ నో ఛేంజర్స్, 
ఖద్దరు (పచారంవంటి నిర్మాణ కార్య(కమాలను 
ఉధృతం చేయాలని నిర్ణయించారు, 



సంగొమ చరత 

చరఖా సంఘం 

1921 లో ఆం(ధ్రదేశంలోను, . మద్రాసులోను 
మహాత్మాగాంధి జరిపిన పర్యటనలో ఖాదినిధికి వసూ 

అయిన రు. 258,822 ల మొ _త్రంలోను రు. 1 86,600 

లు ఆం(ధదేశంలోనే వసూలయింది. అలాగే 1922 

జూన్ - జూలె లలో ఖద్దరు విచారణ సంఘం 

నివేదికలో “ఖద్దరు ఉత్ప తి “విషయంలో, పంజాబ్ను 

మినహాయిే స్తే, ౨ ఆంధ్రదేశం మొ త్తం దేశంలోని 

రాష్ట్రాలన్నింటికి తలమానికంగా వుంది." * అని "పేర్దా 

న్నారు. అయి'కే, అఖిలభారత చరఖాసంఘం అను 

బంధశాఖ ఆం(ధలో 1925 లో గానీ ఏర్పడలేదు. 

రు. 1,07,188 ల మూలధనంతో ఆ శాఖను ఏర్పాటు 

చేశారు. 

ఆం|ధదేశంలో మొదటినారిగా 

సంపూర్ణ స్వరాజ్య నినాదం 

అల్లూరి సీతారామరాజు సార ధ్యంలో మన్యం విప వం 

అణచి వేయబడిన వెంటనే బులుసు సాంబమూ ర్డిః 

మద్దూ రి అన్నపూర్ణ య్య, డాక్షరు సు|బ్రహ ణ్యం 

వంటి (పముఖులు కాంటగెస్ 'అధిని వేశ (ప్రతిప శ్రి త్రికి 

పరిమిత మెన స్వరాజ్యంతో తృ ప్ర పిచెందక, సంపూర్ణ 

స్వరాజ్య సాధనకు ఉద్యమించాలని, తదనుగుణంగా 

కాం|గస్ నిబంధనావళిని సవరించాలని కోరుతూ 

1924 3 సెపైంబరులో జరిగిన గంజాం జిల్లా మహో 

సభలో (ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానం ఆమోదించబడింది. ఈ 

తీర్మానాన్ని అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, హరిసర్వో 

10 

78 

త్తమరాపు నంటి నాయకులు హర్షిస్తూ (ప్రకటనలు జారీ 

చేశారు. 

1925 లో జరిగిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘ 

సమావేశంలో బులుసు సాంబమూర్తి, సంపూర స రృ స్వరాజ్య 

తీరా నాన్ని (పతిపాదించడంతో టంగుటూరి ప్రకాశం, 

కొండా వెంకటప్పయ్య, డాక్టరు పట్రాథి సీతారామయ్య, 

దండు నారాయణరాజు, కాశీనాధుని నాగేశ నైరరావు 

నంటివారు వ్యతిరేకంచారు. 

అయితే, బులుసు సాంబమూ ర్హి, డాక్టరు బి సుద 

మొసలికంటి తిరుమలరావు, (కొవ్వ్విడి 

లింగరాజు, తెన్నేటి విశ్వనాధం సభ్యులుగా సంపూర్ణ 

స్వరాజ్యం కోసం ఆందోళన చేయడానికి ఒక కమిశీ 

ఎర్చడింది. 

హ్మణ అ, 

రాష్ట్ట్రంలా [(వకాశం పర్యటన 

కాం గెన్ కు అఖండ విజయం 
1926 లో ఆంధ రాష్ట్ర కౌం్టగెస్ అధ్యక్షులు 

టంగుటూరి (ప్రకాశం, ఆంధ పాంతంలో విస ఎ 

తంగా పర్యటించి కాంగెస్ ఎన్నికల ప్రచారం సొగిం 

చారు, 

ఆ ఎన్నికలలో ఆం ధదేశంలో నే కొర, మ్మదాసు 

రాష్ట్ర మంతటా కాంగెస్కు అఖండ విజయం చేకూ 

రింది. 

లెజ సేటివ్ కాన్సిల్ లో మెజారిటీ లభించినప్పటికీ, 

కాంగగెస్ మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయడానికి నిరాక 
రించింది. 

డాక్టర్ పీ . సుబ్బరాయన్ నాయకత్యంలో ఇండి 

పెండెంట్ మంత్రివర్గం ఏర్చడింది. 



సోషలిస్టు శక్తుల వుట్టుక _ వర సంఘాల అవతరణ 
1917 లో రష్యాలో లెనిన్ నాయకత్వాన స్రోష 

లిస్టు విప్లవం విజయవంతం కావడంతో చపంచ 
వ్యాప్తంగా చరి(తలో పెద్ద మలుపు వచ్చింది, సోవి 
యట్ విప్లవం యొక్కప్రభావం భారతదేశ రాజకీయ 
రంగంలో వతం (పస్పుటం కౌజొచ్చింది. 

1920 లో ఎన్. ఎమ్. జోషి, లాలాలజపతిరాయ్, 
జోసెఫ్ దాప్రిసా వంటి నాయకుల కృషి ఫలితంగా 
కార్మిక వర్గ సంస్థ = అఖీల భారత |పేడ్ియూనియన్ 
కౌం(గెస్ ఏర్పడింది. ఈ కార్మికోద్య మానికి కాల 
గంగాధరతిలక్స్ ఆశీస్సులు వున్నాయి. అయితే, 
కార్మికమహాసభ జరగడానికి పూర్వమే ఆయన కన్ను 
మూశాడు. అనంతరం వి. వి. గిరి, సీ. ఆర్. దాను 
వంటి జాతీయ నాయకులు (సేడ్ొ యూనియన్ కౌం(గెస్ 
కార్యకలాపాలలో _(పముఖ పాత వహించారు. 

సహాయ నిరాకారణోద్య మాన్ని గాంధీజీ ఉపసంహ 
రించడంతో, నిరాశచెందిన యువకులు అతివాదం వెప్ప 
మొగ్గి, సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్తు భావాలు అలవర్చుకో 
సాగారు. ఎస్. ఎ. డాంగే 1028 లో “సోషలిస్టువార 
పత్రిక (ప్రారంభించి, సోషలిస్టు భావాలను (పచారం 
చేయడం మొదలు పెట్టాడు. 

రెతు ఉద్యమం పుటుత 
యా cy 

దేశంలో రైతు ఉద్యమానికి నాంది (పసావన 
చేసిన ఘనత తెలుగు వారిదే. 10928 లో ఆచార్య 
ఏన్, జి. రంగా నిడుబోలులో గుంటూరు జిల్లా వ్యవ 
సాయ కౌర్మికుల మహాసభను జరిపారు. చేశంలో 
మొట్టమొదటి వ్యవసాయ కార్మిక మహాసభ ఇదే, 
అనంతరం ఆచార్య రంగా, మాగంటి బాపినీడు సహ 
కౌరంతో 1929లో ఆం(ధరాష్ర రెతు సంఘాన్ని 

యు వ్ 

సాపించారు. 
ఖు | 

కార్మిక సమ్మెలు 
అఖిల భారత (పేగ్ యూనియన్ కాం(గెన 

నాయకత్వంలో 1928 లో దక్షిణ భారత 7 ల్వే 
సమ్మె, బెంగాల్ నాగపూర్ రై ల్వే సమ్మె, బొంబాయి 
జొ? కార్మికుల సమె జరిగాయి. కార్మిక సంఘాల 
కార్యకలాపాలను దెబ్బతీయడానికి భారత (పభుత్వం 

1929 లో ప్రజా భ(దతా చట్టాన్ని అమలులోకి తీసు 
కొచ్చింది. 

బెరరిన్లు గూవులు 
18ివిశ_ 20 మధ్యకాఅంలో దేశంలో టె ర్రిలిస్లు 

గూపులు ఏర్పడి, సాయుధ చర్యల ద్వారా (బ్రిటిష్ 
పాలకులను పార(దోలాలని సంకలించాయి. 

సోషలిను, కమ్యూనిసు భావాలతో _పేరేపితులై న 
తీవ్రవాద రాజకీయ కార్యక ర్హలను, వర్ష సంఘాల 
నిర్మాణాన్నీ మొగ్గలోనే తుంచి వేయాలన్న దుష్ష తలం 
పుతో, పభుత్వం కొనూూరు, మీరట్, లాహోర్ 
కుట కేసులను .బనాయించింది. ఇదే దశలో జెళ్ళలో రాజకీయ ఖెదీలను నరకయాతనలు పెడుతున్న (పభుత్వ 
పాశవిక ధోరణికి నిరసనగా జెలులో శె దీగా వుంటూ 
నిరాహారదీక్ష (పారంభించిన 'లాహోట కుట కేసు 
ముద్దాయి జతీన్దాసు 64 రోజుల పాటు నిరసన వతం 
సాగించి, ఆత్మారుణ కావించాడు. 

విద్యారుల సమ్మెలు థి 
రాజకీయంగా విద్యార్థులు చె తన్యవంతులు కౌవ 

డంతో, దేశంలో విద్యార్థి ఉద్యమానికి ఇదేకాలంలో 
పునాదులు వడినఏ. బొంబాయి, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో 
విద్యార్థుల సమ్మాలు జరిగాయి. 

ఆలిండియా ఇండి పెండెన్సు లీగ్ 
సుభాసు చం[దబోస్, బులుసు సాంబమూర్తి 

వంటి వారితో కలిసి, పండిట్ జవహర్లాల్ నె హూ 
1928 లో ఆలిండియా ఇండి పెండెన్సు లిగ్ను స్థాపిం 
చారు. ఈ నంఘం తన కార్య (క్రమంలో సం పూర్ణ 
స్వాతంత్ర్య సాధనతోపాటు, స్వదేశీ సంస్థానాల 
రద్దు, జమిందారీల రద్దు, మున్నగు అంళాలను కూడా 
చేర్చింది. కొత్తగా అవతరిస్తున్న విద్యార్థి, యువజన 
సంఘాలతో కలిసి, ఈ ఇండిపెండెన్సు లీగ్ సెమన్ 
కమిషన్ బహష్కరణోద్యమ నిర్మాణంలో (ప్రముఖ 
పాడ వహించింది. 

స్వదేశ సంసానాదీశుల సంఘం 
జాతీయోద్యమంలో అతివాద వర్గాలవారు స్వదేశ 

సంస్థానాల రద్దును కోరడంతో, తమ ఉనికిని పరి 



నం/గామ చరిత 

రక్షించుకొనడానికి దేశంలోని స్వదేశ సంస్టానాదిశు 

లంతా కలిసి, “ఇండియన్ చాంబర్ ఆఫ్ (పిన్సెస్” 

అనే సంసను స్టాపించుకొన్నారు. 
థు (2 

మత సంసల అప శుతులు 

ఒక వెపున హించూ మహాసభ, రెండోవె పున 

ముస్తింలీగ్ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని పూర్తిగా 
కలుషితం చేసే కార్య(క్రమాలు చేపట్టాయి. ఖిలాఫత్ 

ఉద్యమం విషయంలో మహాత్మాగాంధి సరిగా (పవ 

_ర్టించలేదన్న నిరసనభావం ముసిం (వజలలో 

వేరూనింది. ఫలితంగా ముస్తిములు జాతీయోద్యమానికి 

దూరం కొాజొచ్చారు. కొన్నిచోట్ల మతకలహాలు చెల 

రేగాయి. 

(బిటిష్ స్మామాజ్యవాదుల ఎత్తు 
చేశంలో రాజకీయ పరిసితి ఇలా గందరగోళంగా 

వున్న తరుణంలో, (బిటనొలోని కన్సర్వేటివ్ (ప్రభు 
త్యం 1927 నవంబరులో భారత దేశానికి స్వరాజ్యం 

(ప్రదానం చేయవచ్చునా లేదా అన్న అంశం పరిశీలించే 

నిమి త్తం, నిర్తీతగడువుకంచే సంవత రం ముందుగా. 

సెమన్ కమిషన్ను పంపించాలని నిర్ణ యించింది. 

1919 భారత (పభుత్వం చట్రం (పకొరం, పదేళ్ళ 

తరవాత. అంచే 1929 లో ఇలాంటి కమిషన్ను 

నియమించవలసి వుంది. సెమన్ కమిషన్ సభ్యులం 

దరూ (బిటిష్ వాళ్ళే. వాళ్ళలో భారతీయుడు ఒక్కడూ 

చేడు. అదీకొక, స్వరాజ్యం యివ్య వచ్చునా, లేదా 

అన్న అంశం అప్రస్తుత మెనదిగా దేశంలో రొజ 

కీయంగా చైతన్యవంతులైన అన్ని వర్గాలవారు 

గటిగా _ అభ్యిప్రాయపడ్డారు. ఆందుకే, ముస్టింలీగ్తో 

సహా దేశంలోని రాజకీయ సంస్థలన్ని "సెమన్ కమి 

షన్ను బహిష్క-రి) చాలని నిర్ణయించాయి. 

సై మన్ బహిష్క్మరణలొ 

పెల్లుబికిన బిటిషు వ్యతిరేకత 

“సెమన్ కమిషన్ రాకకు ముందు, 1927లో 

మద్రాసులో. జరిగిన అభిలభారత కౌం్యగెసు సభ 

సెమన్ కమిషన్ను బహిష్కరించాలని, సంపూర్ణ 

స్వాతంత్ర్య సాధన కాం(గైసు లక్ష్యమని, కాం(గెను 

సంస్థను సామ్రాజ్య వ్యతిరేక అంతర్జాతీయ లీగ్కు 

అనుబంధించాలని తీర్మానించింది. 
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భారతదేశంలో 1928 ఫి(బవరి కిన "సెమన్ 

కమిషన్ భారతదేశంలో అడుగుపెట్టింది, అదే 

రోజున ఆ. కమిషన్ రాకకు నిరసనగా దేశవ్యా పంగా 

హరాళ్ళు, ప్రదర్శనలు, బహిరంగసభలు జరిగాయి. 

ఢిల్లీ , లక్నో, కలకత్తా, మ(దాసు, పాట్నావంటి 

నగరాలలో అసమ్మతి (ప్రదర్శనలు పెద్ద ఎత్తున 

జరిగాయి. 

మ(దాసు నగరంలో ఫి1దివరి శీ న కాశీనాధుని 

నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో, భారత 

దేశాన్ని శాశ్వతంగా (టిటిష్ దాస్యంలో వుంచడానికి 

“సెమన్ కమిషన్ వచ్చినదని, కనుక దాన్ని అంతా 

ఏహేష్కరించాలని (ప్రజలకు విజ్జి ప్తి చేశారు. కాశీ 

నాధుని నాగేశ్వరరావు తెలుగులోనే (ప్రసంగించారు. 

గాడిచర్ల హరిసరో త్తమరావు, సామి వెంకటాచలం 

చెట్టి కూడా పసంగించారు. 

ఆం|ధ తమిళ కాం|గెస్ సంఘాల సంయు క్ర 

ఆధ్యర్యంలో ఎన్. సత్యమూర్తి అధ్యక్షతన సెమన్ 

కమిషన్ బహిష్కరణ సంఘం ఏర్పడింది. ఫిబ్రవరి 

$ న విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు సమ్మె చేయాలని, 

న్యాయవాదులు కోర్టులకు హాజరు కౌరాదని, (టామ్ 

కారులు, బస్సులు, టాక్సీలు, ఎడ్తబళ్ళు, రిక్షాలు, 

హోటళు. షాపులు సర్వం బంద్ కావాలని బహిష్క- 

రణ సంఘం విజ్జి ప్తి చేసింది. 

ఆం(ధరాష్ట్ర కాంగెస్ అధ్యక్షులు టంగుటూరి 

(పకాశం నాయకత్వంలో మ[దాసులో హర్తాళ్ 

కార్య(క మం పూర్తిగా జయ(పదమయింది. ఆ కార్య 

(కమాన్ని జయప్రదం చేయడంలో శ్రీమతి రుకిిణీ 

లక్ష్మీపతి నాయకత్వంలో మహిళలు కృషి చేశారు. 

కృష్ణాజిల్లాకు చెందిన గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య, కౌ(ట 

గడ్డ మధుసూదనరావు, కొ(ట్రగడ్డ 'వెంకట నారాయణ 

రావు మున్నగువారు మ।దాసులో జరిగిన సెమన్ 

కమిషన్ బహిష్కరణోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

నల్ల జెండాల ఊరేగింవులు 

సై మన్ గో బ్యాక్”, “ బిటిష్ సామ్రాజ్య 

వాదం నశించాలి” అన్న నినాదాలు 1028 ఫిబ్రవరి , 

26 న మదాసు నగరంలో మారో్క్ట్రగాయి. ఆంధ్ర, 

తమిళ రాష్ట్రాల కొం_గెసు సంఘాల సంయు క్ర 

ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస అయ్యంగార్, వరదరాజులు 



76 
నాయుడు, సత్యమూ, షఫీ మహ్మాద్, కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు, పున్నయ్య శాస్త్రీ, అయ్యదేవర కాశే శ్వరరావు, యామిని పూర్ణ తిలకం వంటివారి నారు కత్యంలో నల్ల జెండాల వూరేగింపు నేపియర్ వార్కునుంచి బయలుదేరింది. “స్వరాజ్య పత్రిక కార్యాలయంనుచి టంగుటూరి ప్రకాశం, కొండా వెంకటప్పయ్య, పట్లాభి సతారామయ్య, బి. వెంకట రత్నం, మద్దూరి అన్నపూర్ణ య్య, గద్దె రంగయ్య నాయుడు, ఎ, గోవిందాచార్యూల నాయకళ్విన వచ్చిన మరో వూరేగింపు, నేపియర్ వార్కునుంచి బయలు దేరిన వూరేగంపుతో కలిసిపోయింది. 
మద్రాసు హర్తాక్ సందర్భంలో రిజర్వు పోలీసులు కౌల్పులు జరిపారు. ఆ కౌలుులలో ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. కౌం(గెన్ వాదులు ఎవరూ మృతిచెందిన ఆ వ్యక్తి శవం వద్దకు వెళ్ళడానికి వీలులేకుండా అటకా యించారు. టంగుటూది (కాశం పోలీసులను ధిక, రిస్తూ “చనిపోయిన మా కొ[ మేడ్ శవాన్ని మేము 

మేము ముందుకే వెళతాం. 
పేల్చుకో.... కాల్చుకో * అంటూ ఆయన తన నొక్రా బొత్తాలు విప్పి, తన గుండెను పోలీసు తప గుళ్ళకు ఎదురొడ్డుతూ ముందుకు సాగాడు. నిర్హాంత పోయిన పోలీసులు తప్పుకున్నారు. [ప్రకొశం ముందుకు సాగిపోయాడు. నాటి నుంచే (పకొళం 'ఆం(ధకేసరి"గా "పేరుపొందాడు. 

ఆంధలో _సెవమవ్ కమీషన్ 
బవాష్కరణోద్యమం 

విజయవాడలో సమావేశమైన 
కౌం్యగెస్ సంఘం ,నెమన్ కమిషన్ను బిహీష్క.రం చాలని తీర్మానించిన పిమ్మట, బులుసు సాంబమూ ర్రి గుంటూరు, ' తెనాలి, పట్టణాలకు వెళ్ళి సైమన్ కమి షనను జహిష్కరించాలని (ప్రచారం చేయడంతో పాటు, ఇండి పెండెన్సు ల్రీగొలో సభ్యులను చేర్చిం చారు. అనంతరం ఆయన ఫి(ణవరి 7న కాకినాడకు దబయలు దేరి, రైలు ఎక్కుతుండగా అరెస్టుచేసి, బందరు సట్జె లుకు పంపించారు, ఆయనకు సంవ తరం కఠిన కౌరాగార వాసశిక్ష విధించారు. రాజ మం(డి సెంట్రల్ జైలునుంచి అర్హరా(తి సమయంలో రహస్యంగా ఆయనను దిళ్ళారి సెంట్రల్ జైలుకు 

తెలుగునాట న్న ఫలం/త్కా 

తరలించారు. జై లునుంచి రె ల్వేసేషన్కు రెండుమైన్ల, తన సామానును తానే మోనూ ఆయన కాలినడకను 
చేరవలసి వచ్చింది. ఆయన ఆరెస్టుపె ఆం ధదేశంలో 
తీవ నిరనన వ్యక్త మయింది, 

కొండా వెంకటప్పయ్య, పట్టాభిసితారామయ 
_పకాశం, దండునారాయణరాజు , వెన్నేటి సత్యనారా యణ, మున్నగువారు పట్టుదలగా (ప్రచారంచేసి, 
ఆం(ధలో సైమన్ కమిషన్ దిహిష్క రణోద్య మాన్ని 
జయ(పదం చేశారు. ఆ రోజున పాఠశాలలను బహి 
ష్కరించి, నల జెండాల (ప్రదర్శనలలో పాల్గొన య 

వలసిందిగా వారు విద్యారులకు విజ పి చేశారు. 
దో "ఈ సందర్భంలో “ప్రభుత్యం కొండా వెంక 

గ 
టస్పయ్య, పట్టాభి సీతారామయ్య, కె. వి. ఆర్, 
స్వామి, జి. వి. పున్నయ్యశాస్త్రి, కళా వెంకట్రావు 
(పభృతులను అరెస్టుచేసి. తరవాత విడుదల చేసింది. 

తిరుపతి, కర్నూలు, ఏలూరు, విజయవాడ, 
(శీకొకుళం, విజయనగరం, గుంటూరు వంటి ముని 
పాలీటీలు "సెవన్ కమిషన్ను బహిష్కరించాలని 
తీర్మానించాయి. పున్నయ్యశా్త్రి కృషి ఫలితంగా 
తెనాలిలో బహిష్కరణోద్య మం పూర్తిగా విజయ 
వంత మెంది, సెమన్ కమిషన్ ఒంగోలు. గుంటూడు 
సందర్శించినప్పుడు హరాక్ జరగడమేకాక, నల 
జెండోల (సదర్శనలు నిర్వహించబడ్డాయి . 

నైమన్ కమిషన్ గుంటూరు వెడుతూ, విజయ వాడ రైల్వే సేషన్లో ఆగినప్పుడు, మున్సిపల్ 
ఛైర్యన్ అయ్య దేవర కౌశేశ్యరరావు తన డపేదాఠ 
ద్వారా మున్నిపాలిటీ ఆమోదించిన దబిహిష్క్టరణ 
తీర్మానంతో పాటు, “సెమన్ కమిషన్ గో బేక్” అని 
రాసిన కౌగితం కూడా జతపర్చి, సీల్డు కవరులో 
సైమన్ కమిషన్కు అందజేశారు. ఈ విధంగా 1928 సంవత్సరమంతా వైమన్ కమిషన్ వ్యతిరేక ఉద్య 
మంతో గడిచిపోయింది. 

అంధ దేశంవట సెమన్ కమిషన్ DD య 

కడువుమంజ 
ఆం(ధ దేశంలో సెమన్ కమిషన్కు ఎదుశెన 

నిరసన (పదర్శనల కారణంగా, ఆ కమిషన్ కన నివేదికలో ఆంధ్రరాష్ట్ర స్థాపన విషయం (పసావించ కండా, ఒరిస్సా, సింధురామ్టా9ిల ఏర్పాటుకు సిఫారను 



నం/గౌమి బరి/ఆ 

చేసింది. పెగా, ఆం[ధ [ప్రాంతాల్ని కొన్నింటిని 

ఒరిస్సాలో చేర్చింది కూడా. ఆ విధంగా ఆంధ్రదేశం పె పె 

సైమన్ కమిషన్ తన కడుపుమంటను తీర్చుకొన్నది. 

1928 డిసెంబరులో కలకతాలో జరిగిన కాంగెస్ 

మహాసభ ముందు, ఆం(ధ రాష కాంగెస్ సంఘం 

సమావేశమై కేవలం అధినివేశ (పతిప త్తి కోరే 

న్నెహూ "కమిటీ నివేదికను పరిశీలించి,  సంపూర 

స్వాతం త్య సాధన కాం(గసు లక్ష్యం కావాలనే 

తీర్మానించింది, 1928 డిసెంబరు 19 న బులుసు 

సాంబమూ ర్తి అధ్యక్షులుగా, డా॥ (బహ్మజోశ్యుల 

సుబ్రహ్మణ్యం కార్యదర్శిగా, తెన్నేటి విశ్వ నాధం 

కోశాధికారిగా ఆంధ రాష్ట్ర ఇండి పెండెన్సు లీగ్ 

ఎర్పడింది. 

కలకత్తా కౌం(గెస్ మహాసభలో నె(హూ కమిటీ 

నివేదికను తగు విధంగా సవరించి ఆమోదించారు, 

విదేశీ వస్తాంలను బహిష్కరించాలని, కాంటగెసు 

వాదులంతా విధిగా ఇద్దరు ధరించాలని ఆ మహాసభ 

లోనే తీర్మానించారు. 

ఆ క్రీర్మానానుసారం, మహాత్మాగాంధి కలకతా 

లోని (శద్ధానండ పార్కులో విదేశీ వసా9ల దహన 

రొండర ప్రారంభోత్సవం జరిపారు. అందుకు ఆయ 

పె (ప్రభుత్వం కేసు పెట్టింది. గాంధిపై "కేసు పెట్టి 

నందుకు నిరసన గా ఆంధ దేశంలో "అనేకచోట్ల 

సభలు జరిపారు. 1929 మార్చి 10 న విదేశీ వస్త్ర 

దహనకాండ పెద్ద యెత్తున ఆంధ దేశంలో జరున 

బడింది. 

అంధ దేశంలో మహాత్మాగాంధి 

వి సృృత పర్యటన 

స్వాతం(్రర పోరాటంలో అ(గభాగాన. నిలబడి 

పోరాడుతున్న ఆం (ధ దేశంపట్ల ట మహాత్మాగాంధీ 

1920 నుంచి (పత్యేక శద్దాశ క కులను చూపుతూ 

వచ్చారు. కాను సాగించే 'సక్యాగ్రహ పోరాటా 

నికి దేశంలోని మూడే మూడు రాష్ట్రాల పై 

గుజరాత్, ఆం(ధదేశం, _ వీహారులపె_ఆధారపడు 

తున్నట్టు మహాత్మాగాంధీ కొండా వెకటప్పయ్యకు 

తెలియజేశారు. 

77 

1929 లో నుహాత్మాగాంధీ ఆరు వారాలపాటు 

ఆం(ధదేశంలో వి _స్ఫృతంగా పర్యటించి, (బిటిష్ 

వ్యతిరేక పోరాటంలో. తెలుగు (పజలను ఉ తేజ 

పర్చారు. ఖద్దరు ఉద్యమ, ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. 

“భారత దేశంలో తిరిగి మరొకమారు రామరాజ్యం 

అవతరించాలి. సత లేఎదే రామరాజ్యం సాధ్యమా ? 

మెలో (పతి ఒక్కరిలోను సత గుణగణాలు ఉద్ది స్తం 

వాలి” అని మహాహ్మోగాంధీ స్త్రీలను ఉద్బోధించి, 

స శ్రజపర్భారు. 1980. 1088 ఉప్పు సత్యాగ్రహం, 

శాసనోల్లంఘన ఉన్యమాలలో తెలుగు స్రీలు అంత 

పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనడానికి మహాత్మాగాంధి పర్య 

టనే (ప్రధాన కారణమని చెప్పక తప్పదు. 

యువజన సంఘాల వుట్టుకే 

అదే సమయంలో ఆంధ దేశంలో అతివాద 

కాం_గెసువొదులు అనేక చోట్ల యువజన సంఘాలను 

ఏర్పాటుచేసి యువజనోద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 

ఆ యువజనో ద్యమానికి మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్యి వంటి 

వారు _పోద్బుల పరుసున్నారు. తన సంపాదకతా పన 

వెలువడుతున్న వారష[తిక 'కాం్యగెసు'లో అల్లూరి 
సీతారామరాజు వంటి జాతీయ యోధులను ఆదర్శంగా 

క్రీ రిస్తూ, యువజనులను ఉ క్రేజపర్నారు. 

గుంటూరులో యువజన విద్యార్థి 

సంఘాల సావన 

1928 మే నెలలో ప పట్టణ యువజన సంఘం ఏర్ప 

డింది. జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య, యడవల్లి కృష్ణా 

రావు, జంధ్యాల పీశారామశొస్ర్రి వంటి స డెనిమిదిమంది 

విద్యార్థులతో ఆ సంఘం ఏర్పడినా త్వరలోనే అది 

వృద్ధి చెందింది. సెమన్ కమిషన్ బహీష్కరణోద్య 

మంలో ఆ సంఘం కార్యక ర్త రలు (పముఖ పాత 

వహించారు. 1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహానికి ముందు 

హిందుస్తాన్ సేవక్ నాయకులు డా॥ హాల్తి కర్ 

గుంటూరు పటణ యువజన సంఘ సమా వేశంలో 

పసంగించారు. ఈ సంఘ సభ్యులు 50 మంది 

వప్పుసత్యా గ్రహంలో పాల్గొని శిక్షలు అనుభవించా 

రంపే, ఈ యువజన సంఘాల (ప్రాధాన్యం ఏమిటో 

అర్దం చేసుకోవచ్చు. 

“1920 లో అమంచర్ల గోపాలరావు, జొన్నలగడ్డ 

రామలింగయ్య, గాలీబ్ సాహెబ్, రహిమాన్, 
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చల్లపల్లి నారాయణరావు, ఎన్.వి ఎతల్. నరసింహం, 
కూనపులి సుబహ్మణ్యం, మాడభూషి వెంకటాచారి, 
యడవల్లి కృష్ణారావు వంటివారు ఏద్యార్థి ఫెడరేషన్ను 
కూడా స్థాపించారు. 

వృద్దిచెంది. పిస్పరిస్తున్న విద్యార్థి, యువజనోద్య 
మాలను దెబ్బతీయడానికి (ప్రభుత్వం 1929 జూలై 
17 వ తేదిన మద్దూరి అన్న పూర్ణ య్యను దేశ దోహ 
నేరం [క్రింద అరెస్టు చేసింది. రెండేళ్ళ కఠిన కారాగార 
వౌసశిక్ష విధించారు. అప్పుడు “కాం[గెసు'” వారపత్రిక 
సంపాదకత్వ బాధ్యతలను (క్రొవి వడి లింగరాజు స్వీక 
రించారు. 

(పవంచ ఆర్థిక సంక్రోభం 
మహాత్మాగాంధీ నారధ్యంలో జాతీయోద్యమం 

దేశమంతటికి, అన్నివర్గాలకు విస్తరించి, రాజకీయ 
చైతన్యం దావానలంలా అలుముకొంటున్న దశలోనే 
(పపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం ముందుకు రావడంతో, దే 
(పజల ఆరిక జీవనం పూర్తిగా తల్మక్రిందు 
లె పోయింది. 

ఇలాంటి సమయంలో, 1929 అకోబరు 81వ 
తేదీన వె (సాయి లార్ ఇర్విన్ భారత దేశానికి అధి నివేశ (ప్రతిన తిని (సదోనం చేయడానికి సిద్ధమంటూ ఒక 
(ప్రకటన జారీచేశాడు. అదిని వేళ పేతీప త్తి (ప్రదానం 
విషయం చర్చించడానికి భారత నాయకులతో రౌండ్ 
చేబుల్ చర్చలు జరపగలనని ఆయన వివరించాడు, 

ఇర్విన్ (పతివాదనలు 
లారు ఇర్విన్ (పకటనతో కౌంగెస్ నాయకుల యే 

ఆశలు చిగురించి, విరబూశాయి. వె (సాయి (పతిపాదన లకు హర్షామోదాలు తెలుపుతూ మహాత్మాగాంధీ, 
మోతీలాల్ నెహూ, తేజ్ బహదూర్ స్నపూ, శ్రీమతి 
అనీబిసెంట్, పండిట్ జవ హారలాల్ నెహూలు 
(పకటన జారీ చేశారు, 

కౌం|గెస్ తరపున గాంధీజీ, మోతీలాల్ నెహూలు, 
ఇతర పార్టీల తరపున జిన్నా, స్మపఫూలు 1929 
డిసెంబరు 21న లార్డ్ ఇర్విన్ ను కలుసుకొన్నారు. 
రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సు (ప్రారంభం కావడానికి 
ముందే భారత దేశానికి సంపూర్ణ అధినివేశ (పతిప త్తిని 
(ప్రదానంచేస్తూ (పకటన జారీచేయాలని .గౌందీజీ 

కౌకినాడలో సమావేశమెన 

తౌ నాజి న్యాతల/త్కా 

షరతు పెటాడు. అందుకు లార్డ్ ఇర్విన్ తన అశ క్ర 
తను వ్య కంచేయడంతో ఆ చర్చలు భగ్న 

కీలకమయిన మలుపు 
దేశంలో ఇలా రాజకీయ ఊది క్ర పరిస్థితి నెలకొన్న 

తరుణంలోనే లాహోరు కాంగెను మహాసభ జరిగింది. 
ఆ మహాసభకు యువజన శ కిక్రి (ప్రతినిధిగా పరిగ 
ణింసబడుతున్న _ జవహరలాలోన్నెహూ అధ్యక్షత 
వహించాడు. “పూర్ణ స్వరాజ్యం” సాధించడం 
కౌం(గెస్ లక్ష్యంగా (ప్రకటించాడు. జనవరి 26 వ 
తేదీన స్వాతం త్య దినోత్సవంగా జరపాలని నీర్హ 
యించారు. శాసనసభలలోని కౌంటగసు వాదులంతా 
తమ సభ్యత్వాలకు రాజీనామా చేయాలని ఆచేశించాడ. 

లాహోర్ కౌం(గస్ మహాసభ నిర్ణ యాల 
(పకారం 1980 జనవరి 26 న దేశంలో మొటమొద 
టగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపబడింది. " 

లాహోర్ కాం(గసు మహాసభ అనంతరం, 
మె ఆం(ధరాష్ట్ర కౌం|గెస్ 

సంఘం జనవరి 26 వ శతేకిన రాష9మంతటా 
స్వాతం (త్ర్యదినోత్సవం పొటించి, స్వాతంత్ర్య సందే 
శాన్ని వాడవాడలకు తీసుకుపోవాలని నిర యించారు. 

మృదాసు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లోనీ క్రాం(గెస్ 
సభ్యులు మోతే నారాయణరావు, అయ్య దేవర క్రాశే 
శ్వరరావు, కడప కోటిరెడ్డి, టి (ప్రకాశం, వి. రామ 
దాసు పంతులు తమ సభ్యత్వాలకు రాజీనామా 
యిచ్చారు. 

ఉప్ప సత్యా గహ పోరాట వూర్వరంగం 
మహాత్మాగాంధీ సత్యా(గహ పోరాటం (పారం 

భించడానికి ముందు ఆంధ్రదేశంలో ఆరువారాల పాటు 
జరిపిన పర్యటన విశేషాలు పరిశీలి స్తే, ఆయన పర్యట 
నకు ఎలాంటి _దాధాన్యం వున్నదో అర్హ మవుతుంది. 

ఆడవారికి ఆభరణాలపట మక్కువ ఎక్కువ. 
అయినా మహాత్మాగాంధీ ఆం(ధ్రలో జరిపిన ఖద్దరు 
(పచారయా[త్ర సందర్భంలో మహిళలు తమ వంటి 
మీద నగలను వొలిచి ఖదరు నిధికి సమర్పించిన తీరు 
చూస్తే, మహాత్మాగాంధీ“ (పటోధం స్త్రీలపై ఎంతటి 
(ప్రభావాన్ని కలుగజేసిందో ఆర్థమవుతుంది. 



నం్య/గౌామ భరి [ల 

మహాత్మాగాంధీ 1921 లో రెండు సార్లు, 1929, 

1088, 1994, 1946 లలో మొత్తం ఆరుసారు 

ఆం(ధలో పర్యటించారు. ఈ పర్యటన లన్నింటిలోకీ 

1929 పర్యటన రాజకీయంగా (ప్రాముఖ్య మైనది. 

అనంతవరంలో గాందీజీ 

గుంటూరుజిల్లా అనంతవరం గ్రామానికి గాంధీజీ 

వస్తున్నట్లు తెలియగానే, చదలవాడ (గామానికి చెండిన 

ఒక మహిళ తన భర్రకు చెప్పకుండా, తన పదేళ 
కొడుకుని వెంటనిడుకొని, తమ ఎడ శ్ర బండిమీద అనంత 

వరం బయలుదేరింది. 

అనంతవరంలో జనం కోలాహలంగా వున్నారు. 

విదేశీ వసాలన్నింటిని ఒక గుట్టగా పోశారు. టాపు 

లేని కారులో మహాత్మాగాంధీ అక్కడకు చేరగానే 

ఆ విదేశీ వస్తాాల గుటకు నిప్పు పెట్టారు. కారు 

మండుతున్న విదేశీ వస్తాంల గుట్టవరకూ వచ్చి ఆగి 

పోయింది. 

79 

కారులోనుంచి దిగిన మహాత్మాగాంధీ కొంచెంసేపు 

హిందీలో (ప్రసంగించారు. అనంతరం కౌం(గెను కార్య 

క్ర రలు పెపంచను జోలిగా పట్టుకొని, (ప్రజలవద్దకు 

వచ్చారు. “కొందరు డబ్బులు వేస్తున్నారు. చదలవాడ 

నుంచి వచ్చిన మహిళదగ్గర డబ్బులులేవు. ఒక క్షణం 

ఆలోచించింది. చేతికున్న బంగారు మురుగును తీసి, 

ఆ జోలిలో వేసింది. అంతవరకు బొగానేవుంది. కాని, 

ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తనుచేసిన పనికి తన 

భర్త ఎక్కడ దండిస్తాడోనని కంట తడి పెట్టసాగింది. 

కొని, జస్టిస్ పార్తీకి చెందినవాడై నా, ఆమె భర్త ఆమె 

చేసిన పనికి ఆమెను మందలించ లేదంటే, మహాత్మా 

గాంధీ (ప్రభావం ఆనాడు ఆం(ధ (ప్రజలపై ఎంతగా 

వున్నదో అర్థమవుతుంది. 

గాంధీజీ వెళ్ళిన పతిగామంలోను ఇలాంటి 

దృశ్యాలే (ప్రత్యక్ష మయ్యాయి. ఆం[ధదేశంలో 

ఉప్పుసత్యా(గ్రహం పారంభం కావడానికి పూర్వ 

రంగం ఇది. 



“ఉప్పు నిప్పామయె _ ఏకు మేకా!” 

ఉవ్వెత్తున ఎగసిన ఉవ్వు సత్యా[గహం 
1990 జనవరి 0 వ తేదిన మహాత్మాగాందీ 

“యంగ్ ఇండియా” పత్రికలో దేశమంతటా మద్య 
పాన నిషిధం, భూమి శిస్తును 50 శాతం తగ్గించ 
డంతో సహా మొ తం 11 అంళాలను (బిటిష్ పాలకు 
లకు (వతిపాదించాడు. ఈ 11 అంశాలను అమలు 
జరపడానికి (బిటిష్ (ప్రభుత్యం సమ శ్రితిస్తే, తాను 
శాసనో న్లిఘన ఉద్యమం (ప్రారంభించ చోనని 
తెలిపాడు. 

గాందీబీ (పతిపాదనలను (పభుత్వం అంగీకరించ 
లేదు. 1980 ఫి[బవరిలో 
కాం_గాస్ కార్యవర్గ సమా వేశంలో, శాసనోల్లంఘన 
ఉద్యమాన్ని నడపడానికి సర్వాధికారాలను మహాత్మా 
గాంధీకి దఖలు పరుసూ తీర్మానించింది. 

1980 ఏపిల్ 6వ తేదీన ఉప్పు సత్యాగ్రహం 
(పారంభించడానికి గాందిజీ ముహూర్తం నిర్ణయిం 
చారు. 1919లో జలియద్వాలాదాగ్ అనంతరం, 
భారతజాతి ఏ(పిట్ 6 నుంచి 18 వరకు (పతి సంవ 
తరం జాతీయ వారోత్సవాలను జరుపుకొంటున్నది. 
ఈ జాతీయ వారోత్సవంలోనే శాసనో లంఘనోద్య 
మాన్ని _పారంభించాలని గాందీబిీ ని ర్రయించారు. 

దండి సత్యా గహం 
1088 మార్చి 6వ తేదీన మహాత్మాగాంధీ నబ 

రతి ఆశ్రమం నుంచి 79 మంది ఆ(శమ వాసులతో 
దండి యా[త్ర ప్రారంభించాడు. ఆం|ధదేశానికి చెందిన 
కృష్ణాజిల్లా వాసి యెర్నేని సు(బహ్మణ్యం, (సాధు 
సుబ్రహ్మణ్యం) ఆ 79 మందిలో ఒకరు. సూరత్ 
జిల్లాలోని దండి (గామంలో ఉప్ప చట్టాన్ని ఊల్లం 
ఘించడం ద్వారా ఉప్పు సత్యాగ్రహానికి ప్రారంభోత్స 
వం జరపాలని గాంధీజీ నిరయిందారు. 

సబర్మతి నుంచి దండి వేరకు గల (గామాలన్నింటి 
లోను తన సత్యా(గహ పోరాట లక్ష్యాలను (ప్రచారం 
చేస్తూ, మహాత్మాగాంధీ మార్చి 12న దండి చేరాడు. 
ఆ రోజున ఉదయాన్నే సము[దంలో స్నానం చేసిన 
గాంధిజీ, సము[దతీరంలో పిడికెడు ఉప్పును పరిగ 
హాం చడం ద్యారా ఊప్పు చట్టాన్ని ఉ ల్రంఘించాడు. 

సబర్మృతిలో జరిగిన 

అం; ధదేశం ముందంజ 
దేశవ్యా సంగా గాంధీజీ శాసనో లంఘన ఉద 

మాన్ని (ప్రారంభించక ముండే, ఆం(ధడేశంలో 
తూర్పు, పక్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలలో పర్య 
ట్స్తున్న గవర్నరుకు నల్ల జెండాల (ప్రదర్శనలదా్యరా 
నిరసన తెలిపి, పోరాటం (ప్రారంభించారు. 

1980 మార్చి 15న బందరులో గవర్నరు రాక, 
సందర్భంలో నల జెండాల (ప్రవర్శనలో పాల్గొన్న 
10 మందిని అరేసు చేశారు. కొడాలి ఆంజ నేయీలుకు 
16 నెలల కఠిన కారాగారవాస శిక్ష విధించారు. 
ఆం ధ దేశంలో సత్యా(గహ ఉద్యమాన్ని నడప 

డానికి రాష్ట్ర కౌం(గను కార్యవర్గం కొండా వెంక 
టస్నయ్యను డి కేటరుగా నియమించింది. అలాగే (పతి 
జిల్లాకు ఒక డిశేటరు చొప్పున ని రయించారు. రాష్ట్ర 
డిక్రేటరుకు ఉద్యమ నిర్వహణలో “సలహాలుయిస్తు[డ 
డానికి “యుద్ధ సలహా మండలిని కూడా ఏర్చాటు 
చేశారు. 

సత్యా(గహ సనిక శిబిరాలు 
(am 

పభుత్వ బలగాలన్నింటిని ఒకేచోట శేం(దీక 
రించి, ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి వీలులేకుండా 
సత్యా(గహ సమరాన్ని ఏకకాలంలో రాష్ట్రమంతటా 
అనేకచోట్ల సాగించడానికి వ్యూహం రూపొందించారు. 
ఈ వ్యూహం (ప్రకారం, (పతి జిల్లాలోను ఒకొక గ 
సత్యాగ్రహ సైనిక శిబిరాన్ని ఏర్పాటుచేసి, ఆ శిబిరా 
లలో సత్యా_గ్రహులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. 

విశాఖపట్నం జిల్లాకు విజయనగరంలోను, తూర్పు 
గోదావరి జిల్లాకు సతాసగరం ఆశమంలోను, సశ్చిమ 
గోదావరి జిల్లాకు ఏలూరు జాతీయ కళాశాలలోను. 
పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాకు విజయవాడలోని ఆం|ధరత్న 
భవనంలోను, తూర్పు కృషాకు బందరులోను, 
'గుంటూరుజిలాకు గుంటూరులోను. నెల్లూరుజిల్లాకు 
పలెపాడు ఆ(శమంలోను, రాయలసీమ" జిల్లాలకు 
దిళ్ళారిలోను, మ(దాసుకు టి. (ప్రకాశం “వేదవనం” 
ఇంటిలోను ఈ శిబిరాలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. 



నం(గౌమ చరి(ళ 

ఈ వూ్యూహా్వాన్ని సూచించినది పట్టాభి సీత్రారా 

మయ్య, కృష్పాజిల్లా మేజే వైట్ ప్రభుత్వానికి పంపిన 

నివేదికలో ఈ క్రింది భాగం గమనా ర్లమైనది. 

*చాలా కాలంగా పట్టాభి సీతారామయ్య (పభుత్వ 

వ్యరేక కార్యక కలాపాలలో పాల్గొంటూ వస్తున్నాడు. 

అయినా, ఆయన ప్రతిసారీ జై జైలుకు పంపకుండా వదలి 

పెట్టబడ్డాడు. ఇంతకుముందు ఉద్యమాలలో వలెనే, ఈ 

ఉద్యమం (పారంభ దశలో, మొత్తం కథను నడి 

పించడానికి ప్లాను సహా కూర్చినది ఆయనే”. 

సత్యాగ్రహ ఫో రాట కార్య కమం 

సము[ద తీరంలో ఉప్పు తయారు చేయడం, పట్ట 
కాలలో విదేశీ వస్త్ర వికయశళశాలలముందు పికెటింగ్ 

చేయడం. (గ్రామాలలో కల్లుగీక లకు ఉపయోగించే 

తాటి గెలలను నరకడం, కల్లు అంగళ్శముందు పికి 

టింగ్ చేయడం, ఉప్పు కొటారులను ముట్లడించడం 

వంటి అంశాలతో సత్యాగ్రహ పోరాట కార్య(క్రమం 

నిర్ణయ మైంది. . 

అడుగు వూడిన జ సిన్ పార్టీ 
కులాల మధ్య 'వెమనస్యాలు పెంచి, జాతి 

యోద్యమాన్ని దెబ్బ తీయాలన్న దృష్టితో, (టిటిసు 

పాలకుల (పోద్చులంతో తలఎ త్రీన జస్టిస్ పార్టీ 

అడుగు వూడిందీ, కుప్ప కూలిందీ ఊస్ప సత్యాగ్రహ 

కాలంలోనే. 

నెల్లూరు జిల్లాలో రెడ్డి, గుంటూరు కృష్టా జిల్లా 

లలో కమ్మ, తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జీల్లాలలో 

క్షత్రియ కులాలకు చెందినవారు వందలు, వేల 

సంఖ్యలో ఠి సత్యా(గ్రహోద్యమంలోకి దుమకడంతొ 

కాంగెసు _బాహ్మణుల పార్టీ అనే మచ్చ పూ 

చెరిగివోయింది. 

వీరగంధము తెచ్చినారము 
వీరు లెవరో తెల్పుడీ 

_ ఉప్పు సత్యాగ్రహ సందర్భంలో నే కక్ రగ ధం 

తెచ్చినారము వీరులెవరో దెల్పుడీ” అనేవబో 

ధాత ఇక గేయం రూఫొందింది. దీని రచయిత జస్టిస్ 
Td . pa ద, పార్టీ (ప్రముఖులు, (బాహ్మాణళర ఉద్యమ నాయకులు, 
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81 

సుప్రసిద్ద సంఘ సంస్కర్త, బారిస్టర్ అయిన 
(త్రిపురనేని రామస్వ్యామిచౌదరి న్ కావడం విశేషం. 

శరణు రొమస్వామిచౌదరి నాయకత్వంలో తెనాలి 

వస్తున్న సత్యాగ్రహ దళానికి స్వయంగా స్వాగతం 

చెప్పి, ఏల తిలకం దిద్ది, సత్యా గహ సమరానికి సాగ 

నంపడానికి ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ గేయాన్ని రచిం 

చారు. 

“ఏరగంధము దెచ్చినారము 

పీరు డెన్వడో 'తెల్చుడీ 

పూసిపోదుము, మెడను వె తుము 

పూలదండలు భ కితో | న 

శాంతి పర్వము జదువ వచ్చును 
శాంతి సమరంబై న పిమ్మట 

- తెలుగు నాటిని “ీరమాతను 

జేసి మాత్రము తిరిగి రమ్మిక 

పలు తుపాకులు సలు ఫిరంగులు 

దారి కడ్డము రాక తప్పవు 

నడుము గట్టిన తెలుగు బాలుడు 
వెనుక తిరుగం డెన్నడున్ 
బాస యిచ్చిన తెలుగు బాలుడు 

పారిపోవం డెన్నడున్ 1 

తెలుగు హృదయ స్పూ రి ఈ గేయంలోని 

పతిపదంలోను ప్రతిధ్వనించిందం చే అతిశయో క్రి 

కాబోదు. 

గణపవరం ఉదంతం 

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని గణపవరంలో జరిగిన 

ఉదంతాన్ని గురించిన సి ఐ. డి. ల రిపోర్తు గమ 

నార్ల ౦గా వుంది. ఏలూరు నుంచి వనున్న" సత్యా 

(గ్రహ దళానికి ఆ (గామ పజలు బ్యాండ్ మేళాలతో 

ఎదురేగి మరీ స్వాగత మిచ్చారు. 

1084 మార్చి 81 న ఏలూరు నుంచి బయలు 

దేరిన ఈ సత్యాగ్రహ దళంలోని సభ్యుల పట్టికను 

సరిశీలి "సే ష్ ఆస కికరమైన, గమనార్హ మెన అంశాలు 

వెల్ల డచతాయి. Ez “దళానికి ఒక 'శ్రాహ్మణేతరుడు 

నాయకుడు. 19 మంది (బాహ్మణులు, ర్ గురు క్షత 

యులు, ఒక విశ్వ బ్రాహ్మణుడు, 6 గురు కాపులు, 

ర్ గురు కమ్మవారు. ఇద్దరు తూర్చుకాపుణు ఈ 

దళంలో సభ్యులుగా వున్నారు. వీరంతా సహసం డి 



ల్డ్ 

భోజనం చేస్తూ, జాతీయ గేయాల బృందగానం 
చేశారు. 

మహాత్మాగాంధీ సారధ్యంలో పెల్లుబికిన జాతీ 
యోద్యమ వెల్లువలో కుల విభేదాలు, కుల వై మన 
సాలు అంతరించి, జాతీయవాదం, దేశభ క్రి వికసించి, 
పరిమళించాయనడానికి ఈ ఉదంతం ఒక నిదర్శనం. 

ఆం|ధదేశంలో మొట్టమొ దట కృష్ణాజిల్లాలో నే 
ఉప్పు సత్యా గహం (ప్రారంభమైంది. 

కృష్ణాజిల్లాలో ఉద్యమ [పారంభం 
1980 ఏపిల్ 6 వ తేదిన బందరులో అయ్య 

దేవర కౌ శేశ్య రరావు, ముట్నూరి కృషారావు, సట్రాభి సీతారామయ్య. సముద్ర, తీరానికి వెళ్ళి, ముగ్గురూ 
మూడు గుప్పిళ్ళ ఉప్పు తెచ్చారు, అదే సాయంత్రం 
బందరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆ ఉప్పు పంచి 
పెట్టారు. 

పిడికెడు ఉప్పు చెబువ 

“నవరసు బంగారం” 

ఏపిల్ 8 వ తేదీన డాక్టరు పట్లాభి సీతారామయ్య 
తిరిగి సము[ద తీరానికి వెళ్ళి, ఉప్పు తెచ్చారు. ఆ 
ఉప్పును బందరులో తిలక్ చాక్ వద జరిగిన బహీ 
రంగ సభలో వేలంపాటపెట్లారు. ఆ ఉప్పు పొ ట్లాన్ని 
పురాణం సూరిశా శ్రి నవరసు బంగారం పెట్ట కొన్నాడు. 
అదే రోజున వేలూరి యజనారాయణ నాయకత్వంతో 
అయిదుగురు వాలంటీరు ఉప్ప చటాన్ని ఉల ౦ఘీం చారు. య య య 

ఉప్పు సత్యా (గహం _వారంభమైన మొదటి దినా 
లతో చూసీ చూడనట్లు పోయిన ' (ప్రభుత్వం, రోజులు 
గడుస్తున్న కొలదీ ఉద్యమం వి స్పృతిని, తీ(వతను 
సంత తింప చేనుకొనడంతో, నిర్బంధ విధానానికి 
(పభుత్వం దిగింది. 

ఏపిల్ 10 న టంగుటూరి (పేకౌశం, కొండా 
వెంకటప్పయ్య చిన్నాపురం వెళ్ళి ఉప్పు తీసుకొసుం 
డగా, పోలీసులు వారిని అడగించి వాం వద్రనున్న ఉప్పును లాగేనుకొన్నారు, ప్రభుత్వ నిర్బంధ కౌండటి 
ఇది నాంది అయింది. 

తలుగునాథి న్యా తంత్య 

స్వరాజ్య లక్ష్మీ(వతం 

ఈ సత్యాగహ పోరాటంలో అనేక కొ త్రరీతులు, 
పద్ధతులు (స్రవేశ పెట్టబడ్డాయి. గుంటూరులో [శ్రీమతి 
ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ, (శ్రీమతి రుక్కిణి లక్ష్మీపతి 
ఇంటింటికి తిరిగి ఉగాది పండుగనాడు మార్చి 81 న 
స్వరాజ్యలక్ష్మి పూజలు జరిపి,స్తీలు ఉప్వ్పుసత్యా గ్రహ 
సమరంలోకి దుమకాలని ఉద్బోధించారు 

(పజల ఆదరౌభి మానాలు 
ఉప్పు సత్యా గహానికి (పజలలోని అన్ని వర్గాల 

పజల అండదండలు, ఆదరాభిమానాలు మెండుగా 
లభించాయి. ఆది ఆం|ధులు, 39 సవులతో సహా 
అందరూ ధ్యా ఉద్య మంపట్ల సానుభూతి (పేదర్శించారు. 
సత్యాగ్రహ శిబిరాల ఖర్చులను ఆయా (పాంతాలలో 
వర్తకులు, (పజలు స్వచ్చందంగా భరించారు. సత్యా 
(గహ శిబిరాలకి, సత్యా(గహ దళాలు వచ్చినప్పుడు, 
వారికి స్తానిక (ప్రజలు బ్యాండ్ మేళాలతో స్వాగతం 
చెప్పారు. 

కృష్ణాజిల్లాలో బందరు సము(దతీరం సత్యాగ్రహ 
సమర స్టలిగా మారింది. తూర్పు గోదావరిజిల్లాలో 
కౌకినాడకు రెండు మైళ్ళ దూరంలోని చొల్లంగి, గుంటూ 
రులో కొండా వెంకటప్పయ్య గృహం, నెల్లూరులో 
మె పాడు వీచ్ ఉప్పు సత్యాగ్రహ తావులయ్యాయి, 

నెల్లూరు జిల్లాలో సత్యా_గహ రథసారధులుగా 
బొమ్మా శేషురెడ్డి, ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య, 
బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, వి. లక్ష్మయ్య, ఎల్. సుబ్బ 
రామరెడ్డి నియమితులయ్యారు. వారిలో ఎవరైనా 
అరెస్టు అయితే, ఇతరులను కో ఆప్ చేసుకొనే అధ 
కారం ఆ సైన్యాధిపత్య మండలికి “యిచ్చారు. ఉప్పు 
సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో పాల్లొన్న ఈ రథసారధు 
లందరిని అరెస్టుచేసి, శిక్షలు విధించారు. నెల్లూరు 
జిల్లాలో మొదటి సత్యాగ్రహ దళానికి ఓరుగంటి 
వెంకట సుబ్బయ్య నాయకత్వం వహించారు. నెల్లూరు 
జిల్లాలో ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో అరెస్టు అయిన మొట్ట 
మొదటి మహిళ పాతూరి బాలసరస్వతమ్మ, అనంత 
రం ఓరుగంటి మహలక్ష్మమ్మ, ఆమె కుమా రై, 
కొడుకు అరెస్టు అయ్యారు. ఆ విధంగా ఓరుగంటి వారి 
కుటుంబం మొత్తం ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో అరెస్ప 



నం/గౌమ భరి [కో 

యింది. పొనకొ కనకమ్మ ఉద్యమంలో పాల్గొని, 

జైలు శిక్షలు అనుభవించారు. 

సీతానగరం ఆ|శమం పా(త 

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సీతానగరం ఆశ్రమం 

ఉప్పు సత్యా(గహ ఉద్యమంలో కీలకపా(త వహిం 

చింది. ఆ జిల్లాలో సత్యా_గహ దళానికి వెన్నేటి సత్య 

నారాయణ సారధ్యం వహించారు. పశ్చిమగోదావరి 

జీల్లాలో గణసవరంలో జరిపిన సత్యా_గ్రహ సమరానికి 

దర్డు నారాయణరాజు, చాగల్లు ఆగ్రమానికి చెందిన 

తల్లాప్రగడ నరసింహశర్మ నాయకత్వం వహించారు. 

వెలాది [పజల సమక్షంలో 

ఉప్పు చటం ఉల౦ఘన 
రు య 

కాకినాడ సమీసంలోనీ చొలంగిలో నాలుగు వేల 

మంది (పజల సదుక్షంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహులు 

ఉప్పు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారు. కుండ లలో ఉస్పునీటిని 

కొచి, ఉప్పు తయారు చేశారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 

గణపవరంలో 500 మంది స్త్రీలతో సహో మొత్తం 

6 వేలమంది (పజలు చూసుండగా, 50 కుండలలో 

ఉస్పునీటిని కాచి, ఉప్పు తయారుచేశారు. ఈ ఉప్పు 

నీటిని కాచే కార్య(క్రమంలో 100 మంది మహిళలు 

పాల్గొన్నారు. 

బందరులో సామూహెక సత్యాగహాలు 

బందరులో 22 మంది పురుషులు, ముగ్గురు మహీ 

కలు అధికారరీత్యా ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనగా, 
సము[ద స్నానానికి వచ్చిన 1000 మంది (ప్రజలు 

కూడా ఉస్సు నీటిని కాయడం ద్వారా సామూహిక 

సత్యా(గహులుగా మారారు. 

మదాసులో 

"మద్రాసులో ఉప్పు సత్యాగహాన్ని (ప్రధానంగా 

తెలుగు నాయకులే నడిపారు. వారిలో కాశీనాధుని 

నాగేశ్వరరావు, గద్దె రంగయ్య నాయుడు, వి. ఎల్. 

శాస్త్రి, శ్రీమతి దుర్గాబాయ ముఖ్యులు. 

శ్రీమతి దుర్గాబాయ్ నాయకత్వంలో మహిళలు 

ఏపైల్ 18 న అనేకమంది సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. వారు తమ ఆభరణాలను కానుకలుగా సమ 

రించారు. (ప్రకాశం సతీమణి వారిలో ఒకరు. 
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కృష్ణాజిల్లాలో వీరోచిత సమరం 

కృషాజిల్లాలో సత్యాగ్రహ సమరం వీరోచితంగా 
య 

సాగింది. పశ్చిమ కృష్ణానుంచి అయ్య దేవర కాశేశ్వర
 

రావు, గంసలగూడెం జమీందారు కోటగిరి వెంకట 

కృషారావు, డాకర్ వెలిదండ హనుమంతరావుల నాయ 

కత కంలో మూడు సత్యాగ్రహ దళాలు వేరు వేరు 

మార్గాలలో బందరు చేరాయి. 

అయ్య దేవర కాశ్తేశ కరరావు నాయకత్వంలో 

86 మంది సత్యా_గహులు రైలులో విజయవాడనుంచి 

బందరు చేరారు. గంపలగూడెం జమీందారు నాయ 

కత కంలో 60 మంది సత్యా(గహులు విజయవాడ 

నుంచి బయలుదేరి, దారి పొడవునా గ్రామాలలో (ప్రచా 

రం చేసుకుంటూ పాదయాత్ర చేస్తూ బందరు చేరారు. 

ఈ సత్యాగ్రహ దళంలో తూర్పు కృష్ణాకు చెందిన 

158 మంది సత్యా_గహులు దారిలో కలిశారు. మొత్తం 

ఈ 210 మంది ఏపిల్ 18, 14 తేదీలలో కోన వద్ధ 

ఉస్సు సేకరించి తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. డాక్షరు 

వెలిదండ్ల హనుమంతరావు నాయకత్వంలో 96 మండి 

సత్యా(గహులు మరొక దళంగా ఏర్పడి పాదయాత్ర 

చేసూ బందరు చేరారు. 

"150 మంది సత్యాగహులు ఏప్రిల్ 11వ తేదీన 

కుండలలో సముదపు పీరు తెచ్చి, బందరులో ఆ నీటి 

కుండలను వూరేగించిన అనంతరం, ఉప్పు తయారు 

చేసి, దాన్ని (ప్రజలకు అమ్మారు. గంపలగూ
డేం జమీ9 

దారు నాయకత్వంలో -సీకరించిన ఉప్పును ఏప్రిల్ 

26న విజయవాడ బహిరంగసభలో పంచిపెట్టారు. 

పాదయాత్ర చేస్తూ వెళ్ళిన ఈ సత్యా_గ్రహ దళా 

లకు వూరూరా (వజలు ఘనస్వాగత మిచ్చారు. 

విజయవాడ తాలూకా నెప్పల్లి (గామంలో ఈ సత్యా 

(గహ దళానికి భోజనం పెట్టిన పిన్నమనేని పున్నయ్య 

తుపాకి లె సెన్సును (ప్రభుత్యం రద్దుచేసి తన కక్షను 

పదర్శించుకొన్నది. 

పశ్చిమ కృషాకు చెందిన (గామీణ ప్రాంతాలలోని 

3 కు యువకురీను సత్యాగ్రహోద్యమంలో సమీక 

రించడంలో గంపలగూడెం జమీందారు వెంకటకృష్ణా 

రావు, పేట బాపయ్య, కొ(టగడ్డ మధుసూడ నరావు, 

కాట్రగడ్డ వెంకటనారాయణరావు (బద ర్సు(పముఖన్యాత్ర 

వహించారు. _ విజయవౌడ సట్టణంలోని యువకులను 

డాక్షరు వెలిదండ్ల హనుమంతరావు, విద్యావంతుల్ని 
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అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావు ఈ ఉద్యమంలోకి సమీక 
రించారు. ఆ రోజులలో మొగ(లాజపురం (గామీణ 
యువకుల సమీకరణ కేం(దమయింది. 

గుంటూరు జిల్లాలో 
గుంటూరు జిల్లాలో కొండా వెంకటప్పయ్య, శరణు 

రామస్వామి చౌదరి, ఎన్. వి. ఎల్ నరసింహోరావు 
నాయకత్వంలో ఏ(పిల్ న 100 మంది సత్యా 
(గ్రహులు వ్యాడేవు వద్ద సము[ద జలాలను కుండల 
కెత్తి, గుంటూరు తీసుకొచ్చి, కొండా వెంకటప్పయ్య 
ఇంటివద్ద ఉప్పు తయారు చేశారు. ఈ ఉప్పు తయారు 
చేయటంలో 18 మండి మహిళలు పాల్గొన్నారు. 
వౌ(డేవృ వద్ద ఎ. కామేశ్వరరావు, కార్తీ వీశ్యనాధం 
ఉప్పును సేకరించి, ఏప్రిల్ 16 న తెనాలి బహిరంగ 
సభలో అమ్మారు. 

1980 ఏప్రిల్ 26 న 41 మంది వాలంటీరు కనపరి 
ఉప్పు కొటారులపై దాడిచేసి ఉప్పును పట్టుకు 
పోయారు. ఆ (పాంతపు (పజలు కూడా అదే పని 
చేశారు. ఏప్రిల్ 27న సుమారు [101 మంది వాలం 
టీర్లు దేవరంపాడు శిబిరం నుంచి బయలు దేరి, ఊస్పును 
సేకరించారు. 

గోదావరి మండలంలో 
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వెన్నేటి సత్యనారాయణ, 

బులుసు నాంబమూ ర్తి నాయకత్వాన సత్యా(గహులు 
కౌకినాడనుంచి బయలుదేరి చొల్లంగి వెళ్ళి, అక్కడ 
ఉప్పు చట్టాలను అతిక్రమించి, మూడు మణుగుల 
ఉప్పును తయారుచేశారు. అనంతరం దానిని _దేజలకు 
పంచి పెట్టారు. 

పళ్చిమగోదావరిజిల్లాలో సర్దార్. దండు నారాయణ 
రాజు నాయకత్వంలో ఉప్పు సత్యా _గహోద్యమం 
సాగింది. మట్టపాలెంవద్ద ఎ. గోవిందాచారి ఉప్పు 
చట్టాన్ని ధిక్కరించాడు. వారు ఏపిల్ 15 నుంచి 
మే 18 వరకు ఉప్పు సత్యాగ్రహ శిబిరాలు నిర్వ 
హించారు. 

విశాఖపట్నం జిలాలో ఉస్పు సత్యా_గపహ ఉద్య మానికి తెన్నేటి విశ్వనాధం నాయకత్వం వహించారు. 
ఏపిల్ 18, 80 తేదీలలో ఖీమిలివద నలుగురు . 

ఎ వాలంటీర్లు ఉస్సు తయారు చేశారు. 

టి, రామలింగం, 

తెలుగునాట స్వాకతం తోం 

నెలూరు జిల్లాలో 
నెల్లూరు జిల్లాలో ఉప్పుసత్యాగ్రహోడ్య మంలో 

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, ఎల్. ఫకీర్, వి. బలరామి రెడ్డి, 
డి. సుబ్బరామి రెడ్డి, సిహెచ్. 

వెంకట రాఘవయ్య, ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య 
ఖాసా సుబ్బారావు వంటివారు (ప్రముఖ పాత వహిం 
చారు వారు మే [![ న మెపాడు వీచ్లో ఉప్పు 
తయారుచేసి, తిప్పరాజు సత్రంలో వేలం పాటలో 
రు. 120 లకు అమ్మారు. అంతకుముందు ఏప్రిల్ 
20 వ తేదీన ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య, భాసా 
సుబ్బారావుల నాయకత్వంలో 18మంది సత్యా గహులు 
మెపాడు వీచ్లో తయారుచేసి, నెల్లూరుకు తీసుకు 
వెళ్ళారు. 

మదాసులో తెలుగువారి సారథ్యంలో 
సత్యాగ్రహం 

మ(ద్రాను నగరంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహోద్య 
మాన్ని జయ[పదం చేసే బాధ్యతను టంగుటూరి 
(ప్రకొశం, కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు స్వీకరించారు. 
సత్యా_గహోద్యమ (వచార నిర్వహణలో (శ్రీమతి 
దుర్గాబాయమ్మ (ప్రముఖ ప్నాత వహించింది. (శ్రీమతి 
రుక్కిణీ లక్షీ పతి నగర మంతటా తిరుగుతూ, సత్యా 
(గ్రహోద్యమంలో చేరవలసిందిగా (పజలను ఉద్యో 
థించారు. 

ఎ(పిల్ [18 న మద్రాసులో మొట్టమొదటి సత్యా 
(గహ దళం టంగుటూరి (ప్రకౌశం,  కౌశీనాధుని నాగే 
శ్వరరావు నాయకత్వాన స్వరాజ్య స(త్రిక కౌర్యాలయం 
నుంచి వూరేగింపుగా బయలుదేరి, సముదతీరం చేరి, 
అక్కడ ఉప్పు తయారు చేసింది. అనంతరం టంగు 
టూరి (ప్రకాశం, శ్రీమత దుర్గాబాయ్, నాయకత్వాన 20 
మంది మహిళలు హెకోరు వీచ్వద ఉస్పు తయారు 
చేశారు. జ 9 ల 

_నాగెశ్వరరావు వంతులు అరెస్టు 
పెలుబికిన నిరసన 

న్న 

కౌశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులు, తదితర 
నాయకులను పోలీసులు అరసు చేయడంతో మద్రాసు నగరం అట్టుడిగి పోయింది. “నిరసన (ప్రజ్వరిల్లింది. 
ఏపిల్ 22 న పూర్తి హరాళ్ జరిగింది, వ్యాపారు 
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లంతా ఆ హరాక్ను పూర్తిగా బలపర్చారు. అదే 

రోజున ఉనయం 1 గంటలకు 1000 మంది మిల్లు 

కార్మికులు జొతీయ నాయకుల అరెస్టులకు నిరసనగా 

వూరేగింపు జరిపారు. కౌర్మిక ప్రదర్శకులకు, పోలీసు 

లకు ఘర్షణ బయలుదేరింది. సరిగ్గా అదే సమయానికి 

టంగుటూరి (ప్రకాశం వసంగంవిని, వస్తున్న జన సమూ 

హాలు కౌర్మిక (ప్రదర్శకులతో కలిశారు .వారంతా కలిసి, 
పోలీసు జులుంను (పతిఘటించసాగారు. (వదర్శకులన 

చెదరగొట్రడానికి లాఠీచార్జీకి ఉపక్రమించారు. హైకోరు 
వీచ్లో సాయంత్రం గంటల నుంచి ద్ 10 

గంటల మధ్యకాలంలో బహిరంగ సభలు జరపరాదని 

నే షధాజ్ఞలు జారీ చేశారు. ఏపిల్ 28 న అదే వీచ్లో 

ని షేధాజ్జ లను ధిక్కరిస్తూ, 200 మందితో బహిరంగ 

సభ జరపగా, పోలీసులు సభను చెదరగొట్రడానికి 

కొల్పులు జరసవలసి వచ్చింది. (టిప్లికేన్ ఏిచ్లో 

మరొక బహిరంగ సభ జరిగింది. అక్కడ (ప్రజలు 

పోలీసులపై తీరగబడ్డారు. ఆ ఘర్షణ ముదిరి, చివరకు 

తుపాకి కాల్పులకు దొరితీసింది. ఆ “కొల్చులలో ముగ్గురు 

ప్రాణాలు కోల్చోయారు. అనేకమంది గాయపడ్డారు. 

పోలీసులు ఎంతగా బందోబస్తు చేసినా, (శ్రీ మతి 

దురాబాయమ్మ నాయకత్వంలో 9 మంది మహిళా 

సత్యాగ్రహులు మే 5 న మైలాపూర్లోని శాంతోమ్ 
పీచ్ లో ఉప్పు తయారుచేస్తుండగా, పోలీసులు దాడి 

చేసి, ఉప్పు నీటిని మరగబెడుతున్న కుండలను 

బద్దలుకొట్టారు. పొయ్యిలను చిందరవందర చేశారు. 

అప్పుడా చుహిళా సత్యా_గ్రహులు సీసాలలో ఉప్పు 

సీటిని నింపి, తీసుకువెళ్ళారు. అనంతరం జూన్ 16న 

'వేదవనంలోని శిబిరాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసు 

కొని, మూసివేశారు. 

రొయలసీమలో 

రాయలసీమ జిల్లాలెన అనంతపురం, కడప, బళ్ళారి 

జిల్లాలు సముద్రతీరానికి దూరంగా వున్నందున, 

అక్కడ ఉస్పు సత్యాగ్రహం అంత ఉధృతరూపం 

దాల్చలేదు. అయితే, త్రివిధ బహిష్కరణలలోని 

మద్యపాన వ్యతిరేక (ప్రచారం, ఏదేశ వస్తు బహిష్క 
రణ కార్యక్రమాలు మాతం రాయలసీమ (ప్రాంతంలొ 

విజయవంతంగా. నిరహించబడినవి. అక్కడ ఈ. 
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ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో కలూరి 
య 

సుబ్బారావు (పముఖ పా(త్ర వహించారు. 

పోలీసుల దమనకాండ 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభమైన తొలి దినాలలో 

పోలీసులు అంత క్రూరంగా ప్రవ ర్రించలేదు, అయితే. 

ఉద్యమం విస్తరించి, ఉధృతం అవుతున్నకొద్ది, 

పోలీసుల [కూరత్య్యం కూడా పెరగసాగింది. 

ఉప్పు సత్యా(గహులు పోలీసుల కన్నుగప్పి తమ 
కార్యకలాపాలను సాగించడానికి కొ త్తపద్దతులు 

చేపట్తారు. ఉదాహరణకు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 
యుద్దమండలి ఆదేశానుసారం మే 11న ఏలూరులోని 

నేషనల్ సూ్యంలు నుంచి బయలుదేరిన వాలంటీర్లు 

రెండవ రిజరాషయర్ టాంకు వద్దకు వెళ్ళి ఉప 

తయారు చేశారు. దెందులూరు, నడింపల్లి , కొవ్వలి, 

చింతలపూడి వంటి (గామాలలో ఉప్పు చట్టాలను 

ఉల్లంఘించారు. మైనారిటీ వెళ్ళని దశలో పుచ్చలపల్లి 

సుందరయ్య వంటి బొలురు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొని 

వోరస్టల్ స్కూలులో జైలు శిక్ష అనుభవించారు." 

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కొ త్రపల్తి శిబిరం నుంచి 

కొన్విడి లింగరాజు నాయకత్వంలో 'వాలంటీరు దళం 

సము (ద్రతీరానికి వెళ్ళి ఉప్పు తయారు చేసింది. తూర్పు 

గోదావరి జిల్లాలోని (ప్రధాన సత్యాగ్రహ కేంద్రమైన 
చొల్త గి శిబిరాన్ని పోలీసులు ధ్వంసం చేయడంవల్ల 

బెండ మూడిలంక నుంచి ఉప్పునీరు తెచ్చి ఉప్పాడ, 

అమలాపురం, క్రొ శ్రపల్లి వంటి చోట్ల ఉప్పు తయారు 

చేసే కార్యక్రమం  చేషేట్టవలసి వచి ఇంది. 

" గుంటూరు జిల్లాలో మేక న శరణు రామస్వామి 
చౌదరి. ఆ. టి. “ఏెంకపేశ్యరరావు, వేదాంతం నర 

సింహోరావు, 3౩ క. గోపాలకృష్ణయ్య చిన్నకారులో దేవ 

రంపాడు నుంచి కనప ర్తి ఉప కొటారులకు వెళ్ళి, 

ఉస్వు తీసు కొస్తుండగా,. మధ్యదారిలో వారిని పోలీసులు 

అడ్డగించి అరెస్టు చేశారు. 80, 40 మంది వాలంటీర్లు, 

400 మంది జనం నిజాంపట్నం ఉప్పుకొటారుల యి 

దాడిచేసి ఉస్వును తెచ్చారు. 

అ 1990 జూన్ నెలాఖరు నాటికి వర్షాకాలం (పారం 

భం కావడంతో ఉప్పు చట్టాలను ఊల్లంఘించే కార్య 

(క్రమానికి స్వ స్తిచెప్ని, కోల్లుపాకల వద్ద పికెటింగ్. 



86 

విదేశీ వస్త్ర బిహిష్కరణ కార్య (క్రమాలను సత్యా 
(గహులు చేపట్టారు, 

విదశీ వసు బహిష్కరణ 

మద్యవాన వ్యతిరెకోద్యమాలు 
ఉప్పు సత్యా_గహోద్య మంలో భాగంగా, ఆంధ 

దేశంలో విదేశీ వస్త్ర దహనకాండ, మద్య సాన వ్యతి 
రేకోద్య మం పెద్ద ఎత్తున, వి _సృృతంగా గాయ. 

మద్యపాన వ్యతిరేక పోరాటం కొత్త పద్దతులలో 
సాగింది. కల్లు పాకలముందు పిశకెటింగు జరపటంతో 
బాటు తాటి. ఈత చెట్ల కల్లు గీత గెలలు నరికి వే పేపద్ధతి 
పూర్తిగా విజయవంత మెంది. 

"మాసు (ప్రభుత్వం (ప్రధాన కార్యదర్శికి 
గుంటూరు జిల్లా కలెక్షరు పంపిన నివేదికలో దీనిని 
గురించి ఇలా ' "పేరా గ్రాన్నారు. 

“గుంటూరు జిల్లాలో తాటి, ఈత చెట్ల కల్లు గీత 
గలలను నరికించే పద్దతిని (సవేశ పెట్టినది గొల్రపూడి 
సీతారామశాస్త్రి, ఈ కొ క్త పద్దతి దావా హానలంవలే ఇతర 
ప్రాంతాలకు త్వరితంగా వ్యాపించింది, గెలలు నరికి 
వేత కౌర్య (కమం సాంఘిక స సంస్కరణకు దోహదకర 
మైంది. ,రెతులు విశేషంగా ఈ కౌర్య (క్రమంలో 
చురుకుగా బాల్గొన్నారు. 99 

గెలలు నరికివేత ఉద్యమం కృష్టా, నెల్లూరు 
జిల్లాలకు త్యరితంగా వి _సరించింది. వీజయవంత్ంగా 
సోగించబడింది. 

విదేశీ వస్త్ర దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ కార్య 
(కమాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున సాగించారు. ఈ పికె 
టింగ్ కార్య (కమంలో పుదషులతోపాటు క స్రీలు కూడా 
గణనీయంగా పాల్గొన్నారు. అలా పాల్గొన్న మహిళా 
మణులలో దిగువ ర్తి బుచ్చి కృష్ణమ్మ, గాడిచర్ల 
శేషాదాయి, ఎస్. సుబ్బమ్మ. పాలకోడేటి శ్యామ 

_ లాంబ మున్నగువారు వున్నారు. 
శాసనో న్లింఘన ఉద్యమం (ప్రారంభ సమయంలో 

వ్రకష్షాజిల్లాలోని పలువురు వ్యాపారులు “ఆరుమాసాల 
పాటు విదేశీ వస్తువులను అమ్మబోము” అని వాగ్దానం 
చేళారు. 

ఈ దశలోనే అనేకమంది (గా మోద్యోగులు తమ 
పదవులకు రాజీనామా లిచ్చారు. ఏలూరు కరణం 
పోనంగిరావు ఆదర్శాన్ని పాటించి, చల్ల పల్లి, కొణీకి, 

తౌల గునాథి స్వాంతోల [తో 
వీరభద్రపురం, యలమంచిపాడు, శో తియం కరణాలు 
కూడా తమ పదవులకు రాజీనామా లిచ్చినవారిలో 
పున్నారు. 

ఉప్పు సత్యా(గహ సమరం వి స్పరించి, తవ 
రూపం దాల్చుతున్నకొద్ది (విటిము (ప్రభుత్వం (కూర 
మైన నిర్బంధకాండ (పయోగించసాగింది. ఉప్పు 
సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్న ,రతుల పొలాలకు నీరు 
సరఫరా కాకుండా బంద్ చేశారు. 

పెద్దావురం 'వనభో జనంి పోలీసుల 
పశుత్వం 

1080 డిసెంబరు శి0న పెద్దాపురంలో (సముఖ 
న్యాయవాది చొక్కా నరసింహొమూ రీ తోటలో 
వత్సవాయి జగపతి వర్మ ధనుర్మాసం "సందర్భంలో 
వనభోజనం ఏర్పాటు చేశారు. పెద్దాపురం, రొజమం (డీ 
కౌకినాడలకు చెందిన పుర పముఖులు, లాయర్లు, 
వ్యాపారులు మొత్తం 60 మంచిని ఆ వనభోజన 
విందుకు ఆహ్వానించారు. మాజీ శాసన మండలి 
సభ్యుడు కె. వి. ఆర్. స్వామి, నాళం కృష్ణారావు, 
బార్ ఎట్ లా శె. ేనగిరిరావ్పు పెద్దాడ కామేశ్వరమ్మ. 
కోదాటి రంగాచార్యులు, . గోపాలకృష్ణయ్య, 

వులు యై సై లగ స న! 

(ల: వ్వ పట్టిన మెడికిలి ఉక్కు విడికిలి 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండినుంచి 
ఏ వెలువడిన “కాం(గసు” పత్రిక సంపావకుడు 
* రామచం (_ద్రునివెంకటప్ప “ఉప్పు పట్టిన పిడికిలి "ని 
స్ స తెరిపించడానికి పోలీసులు లాఠీ దెబ్బలు ఎన్ని 
| కొట్టారో లెక్కలేదు. తన ఉప్పు పిడికిలిపె పడే 
సి పతి లాఠీ దెబ్బకు నవ్వుతూ “ఉప్పు "పిడికిలి 
స్ ఉక్కు పిడికిలి”గా మారిందని నిరూపించాడు. 

క్ న య న ధల 

లక-రాజు సుబ్బారావు, నాళం భీమరాజు, చె. వెంక 
చేశ్వర్లు. ఎడా వెంకటనారాయణ మున్నగువారు 
మధ్యాహ్నం తేనీరు సేవిస్తుండగా డి. ,వె. ఎస్. పి. 
రాజా పిళ్ళి నాయవత త్వంలో 90 మంది సాయుధు లైన 
పోలీసు మూకతో దాడి జరిపి చుట్టుముట్టారు. - ఆ 
పోలీసు మూకలో సబిన్స పెక్టర్ డప్పుల సుబ్బారావు 



నం[గొము భరి [లో 

కూడా వున్నాడు. తేనీరు సేవిస్తున్న (వముఖులంద 

రినీ “చెదిరి” పొమ్మని ఆదేశించాడు. వారు అక్కడ 

నుంచి వెళ్ళిపోడానికి అవకాశ మివ్వకుండా డప్పుల 

సుబ్బారావు “మూరే” అంటూ పోలీసు మూకను 

ఉసిగొల్పాడు. నిర్దాక్షిణ్యంగా లాఠీలతో ఆ పెద్దలంద 

రిని చావమోదారు. పరుగు తీస్తున్నవారి వెంటబడి 

తరిమి మరీ కొట్టారు పోలీసులు. తునికి చెందిన 

కోదాటి రంగాచార్యులు చెయ్యి విరిగిపోయింది. నాళం 

కృష్ణారావు కాలుకు పెద్ద గాయం తగిలింది. కె.వి. 

అర్ స్వామినాయుడు, “డాక్టరు గోపాలకృష్ణయ్య, 

జిల్లా కాం_గస్ అధ్యక్షులు పి. కామేశ్వరమ్మ వంటి 

వారిని లాఠీలతో చితకబాదారు. 

రాజమం,డి జె లులో ని వవకారుల 
యా షి 

నిరాహారదీక్ష 

లాహోరు కు_టకేసులో నిందితు లెన శివవర్మ. 

విజయకుమార్ సిన్హా, జగదల్ కష పూర్ లకు 1980లో 

రొజమం డి _జెలుకు మార్చారు. ఊపు సత్యా_గ 

హాంలో అరెస్టయిన అనేకమంది తెలుగు యువకులకు 

ఈ వి ప్రవకారులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పడి 

నవి. అలాంటి వారిలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ నిర్మాత 

పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఒకరు. ఈ వి ప్రవకారులు 

రాజమం (డ్రి _జెలులో శకి క్రర్రగత్రి కోసం. నిరాహార 

జెండా వీరుడు తోట నర్సయ్య 

మే (వతేదీన బందరులోని కో నేరు సెంటర్లో 

తత నందస్వామి జాతీయజెండాను ఎగురవేయ 

బోగాపోలీసులుఆయనను అడ్డ గించి, స్పృహత పే 

వరకు లాఠీలతో చానమోదారు. యువకుడై న 

తోట నర్సయ్య స్పృహతప్పి పడిపోయిన 

తత్యానంద స్వామి చేతిలోని జెండాను సక ని 

ఎగురవేసి చరిత్రను సృషించాడు. పాను 

4 మంది పోలీసులు ఒకేసారి తోట నర్సయ్య వై 

గ విరుచుకుపడి. విపరీతంగా లాఠీచార్జీ చేశారు 

అయినాసరే, ఆ జెండా వీరుడు తోటి నర్సయ్య ' 

“గాంధీజీకి జో * ఉంటూ చివరివరకు నినదిస్తూ నే 

4 స్పృహతప్పి నేల కొరిగాడు 
ర్ 

we బృ చను ఆల ఖు జె ట్వ ee అయిజ బి న 
ఉరి పప పా సనా పో టో పవన 
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దీక్ష సాగించారు, గాందీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందం అనం 

తరం రొజమం(డి జైలునుంచి విడుద నైన కాకాని 

వెంకబరత్నం ఈ నిరాహార దీక్షను గురించిన వొ ర్తను 

పత్రికలలో ప్రకటించారు. 

స tule 

క 
LA 

“రఘువతి రాఘవ రాజారామ్” 

నాగళ్ళ వెంకటకృషయ్య 
ర్ి 

గుంటూరుజిల్లాకు చెందిన అనంతవర 

; గ్రామంలో రై కుకుటుంబంలో పుట్టిన ఆజా ను 

గ బాహువె న శ్రీ నాగళ్ళ వెంకటకృ ప్ల య్య 
గుంటూరు సత్యా(గహ శివిరంలో కూర్చుని 

“రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్, పతిఠ పావన సితా 4 

రామ్, ఈశ్వర్, అల్లా తేరేనామ్”అని (పార్థన : 

చేస్తుండగా, సోలీసులు ఆయన పె అమానుషంగా | 

లాఠీచార్జి జరిపారు. ఇద్దరు పోలీసులు (పార్థ 

' నలో వున్న ఆని స్వాతండ్ర్య సమరయోధుని కిరు 

వైపులా నిలబడి తమ లాఠీలతో ఎడాపెడా 60 ' 

దెబ్బలు కొట్టి అలిసిపోయారుగాని, నాగళ్ళ 4 

గ్గ వెంకట కృష్ణయ్య దీక్ష చెక్కు. చెదరలేదు. ఆయన ; 

సాహసం ముక్చవోలేదు. 

hss సంస ప సు lls het సు టి ఆ సు 

ఉప్పు 'నక్యాగ్రహోద్యమానికి సంబంధించిన 

ఇలాంటి గాధలు ఏన్నో వున్నాయి. మ[దాసులోని 

“వేదా రణ్యం” ' శిబిరంవద్ద కౌపలా పెట్టబడిన రిజరు5 

పోలీసులను ఆంగ్లేయుల పై న్ తిరగబడ మని ఉద్బోధించే 

కరపత్రాలను శ్రీమతి రుక్మిణీ లక్షీ స్రిపతి రిజర్యు పోలీ 

నులలో పంచి, సంచలనం సృష్టించారు. 

మహాత్మాగాంధి అరెస్టుకు నిరసన 

మే 5 స మహాత్మాగాంధీని అరెస్తు చేసినందుకు 

నిరసనగా దేశంలో జరిగిన అసమ్మతి (ప్రదర్శనలలో 

భాగంగా ఆంధ్రదేశంలోని గు త్రి, తాడిపత్రి, గుంత 

కల్తులలో హరాశ్లు జరిగాయి. తాడిపత్రి తాలూకౌ 

బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడు శన పదవికి రాజీనామా చేశాడు. 

1921.22 సహాయనిరాక రణోద్య మం మహాత్మా 

గాందీ అరెస్టుతో తగ్గుముఖం పట్టి నీరసించి పోగా, 

1980.81 ఉప్పు సళ్యాగ్రహోద్యమం మహాత్మాగాంధి 
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ఆరెస్తు అనంతరం తగ్గకపోగా మరింత మహో ధృత 

రూపం దాల్చింది. 

ఉదాహరణకు బందరులో మేర న తత్వానంద 

సామి, తోట నరసయ్య వంటి సత్యా_గహులప్రై పె పోలీ 
సులు జరిపిన దారుణమైన లాఠీచార్జి అకు నిరసనగా 
అప్పటి బందరు మున్సిపల్ ఛె చెర్మన్ శీలం జగన్నాధ 
రావునాయుడు ఖద్దరు వస్త్రధారణ చేసి, మున్సిపల్ 
ఆఫీను పెన, ఇతర బహిరంగ సలాలరోను జాతీయ 

జెండాను ఎగుర వేయించాలని మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో 

తీర్మానాన్ని (పవేశ పెట్టి, ఆమోదింపజేళాడు. 

వెలిదండ హనువముంతరావు పె 
లా మ్ 

జై అర దొష్యం 
లా మ 

కృష్ణాజిల్లాలో 6 ఉస్పు సత్యాగ్రహ దళానికి నాయ 
కత్వం వహించి, అరెస్టయి, రాజమండి జై లులో శిక్ష 
అనుభవిస్తున్న డాక్షరు 'వెలిదండ్ల హనుమంతరావు పైన 
జైలర్లు జరిపిన అమానుష కృత్యం (బీటిమ వలస 

వాదుల కర్క-శత్వానికి (ప్రత్యక్ష తార్కెణం. ఖె దీలకు 
“పురుగుల కూడు” పెడుతున్నందుకు నిరసనగా నిరా 

హోర (వతం సాగించిన నేరానికి డాక్టరు వెలిదండ్ల 
హనుమంతరావును రాజమం డినుంచి వెల్లూరు డై లుకు 
బదిలీ చేశారు. అర్థరా తి వేళ ఆయనను. రాజమం (డి 
జె లునుంచి బయటకు తీసుకువచ్చి, నిష్కారణంగా, 

మహాదారుణుగా లాఠీలతో చావమాదారు. ఆయన 
రక్తం కక్కి, స్పృహ కోల్పోయారు. ఆ లాఠీ దెబ్బల 
వల్ల ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా చెడిపోయింది. దీని 
నుంచి ఆయన తిరిగి కోలుకోలేదు. 1084 లో డా డాక్టరు 
వెలినండ్ల అసువులు బాసారు. మాతృదేశ విము క్తి 
కోసం ఈ విధంగా ప్రాణాలు కోల్చోయినవారు అసం 
ఖ్యాకంగా వున్నారంటే అతిశయో క్రికాదు. 

పశ్చిమగోదావరిజిల్లాలో ఒక సభలో (ప్రసంగిస్తున్న 

డాక్టరు గురుమూ రిపెన, రామచం(దపురంలో నిద 

పోతున్న సత్యా్యగవా డాక్షరు కొరంల రాజారావు 
పెన, గుంటూరులో కల్లుపాకముందు పికెట్ చేస్తున్న 
కె రామళాస్త్రి పైన పోలీసులు మహాదారుణంగా భారీ 
చార్జీ జరిపి, వారు సృహ కో బ్చేయేవరకు కొట్టారు. 
“930 జూన్ 21న (పభుత్వం, * ఆంధ్ర రాష్ట్ర 

కాంటగెస్ సంఘం, బెజవాడ జిల్లా యుద్ధమండలి, 

తూర్పు కృష్ణా, పశ్చిమ కృష్టా, “పశ్చిమ గోదావరి, 

తౌలుగణునాది స్నారతోం [త 

గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాల కాం(గస్ సంఘాలు. 
మన్నగువాటిని చట్టవిరుద్ద'మెన సంస్థలుగా (ప్రకటించి 

షేధించింది. 

గుడివాడలో తుపాకి కాల్పులు 
బహిరంగ సభలు జరగకుండా నిషేధాజలు జారి 

చేసిన పోలీసులు జూన్ నెలలో గుడివాడ, * ఏలూరు, 
ఒంగోలు వంటి చోట్ల బహిరంగ సభలను చెదరగొట్టి 
డానికి తుపాకి కాల్నులు జరిపారు. 

ఆంగే యుల గులాములుగా 
ర 

“కుక బుదధి” | వదది,ంచిన బుద్ధి _పదర్శి 
పోలిసు అధికారులు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ క కాలంతో (ప్రజలపె పె దారుణమైన 
దమనకొండ జరిపి తెల్ల వాళ్ళ మెరమెచ్చులు పొందా 
లని “కుక్క బుద్ధి”ని “దదర్శించిన పోలీసు అధి 

కారులు కొందరు “వున్నారు. ముసాఫ్ అలీ, డప్పుల 
సుబ్బారావు. దావుద్ ఖాన్, నీలి వెంక కేశ్వర్లు వంటి 

వారు ఆ కోవకు చెందినవారు, 

(పభుభ క్రి కి వదొయణులు 

కాగా, సంఘంలోని కొందరు పెద్దలు (బిటిష్ (ప్రభు 
భ క్తి పరాయణులు *ో లాయలిస్టు వీడ అనే సంస్థను 
ఏర్పాటుచేశారు. వారు “యదార్ధవాది” అనే పత్రికను 
నడిపి, (బ్రిటిష్ (పభుత్వ అనుకూల (ప్రచారం చేశారు 

ఉద్యమ విస్తృతి, ఉధృతి పై 

జిలా కలెక ర అంచనాలు 
C9 రం య 

ఆం(ధదేశంలొ ఉప్పు సత్యా_గహోద్యమం 

స్వరూప, స్వభావాలను గురించి, దాని విస సతి, 
ఉధృతి గురించీ కొందరు జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి 
పంపిన నివేదికలు ఈ సందర్భంలో గమనార్హ మెనవి. 

గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ కె. శె. విజెల్తీ కొన నివేది 
కలో ఇలా చద రొన్నాడు. 

“ఈ శాసనోల ల ౦ఘనోద్యమం ' నిస్సందేహంగా 

జాతీయ భావోద్దీపనే. నుంచి పుట్టుకొచ్చిందని చెప్ప 
వచ్చు. ఉద్ది ప్తమేన ఈ జాతీయ భావం ని సృృతిని, 

ఉధృతిని అంచనాకట్రడం కష్టం, అన్ని జాతయోద్య 



నం (గాము బరి [లో 

మాలలో వలెనే ఈ ఉద్యమానికి కూడా మేధావివర్గ మే 

(ప్రధానమైన చోదకశ డిగా వుంది ఈ వర్షం నుంచి 

నాయకులు మా్యతమేకొక, అసంఖ్యాక మైన కౌర్యకర్త రలు 

కూడా తయారయ్యారు. దీనికితోడు, విద్యావంతులై న 

వారు బహిరంగంగా ఈ ఉద్య మాన్ని బలపర్చక 

పోయినా, దీనిపట్ల పూర్తి సాను ఘాతి వె ఖరిని (పద 

రించారు. (పభుక్వ దమననీతి? విద్యావంతులై న 

వారు ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తున్నారు. పోలీసులను 

నిందిస్తున్నారు. 

డెల్టా (పాంతంలో సారవంతమెన భూములను, 

కృష్టా, “గోదావరి నదీ జలాల సహయంతో సాగు 

చేస్తున్న రై. రెతాంగం ఈ ఉద్యమము వైప ఆక కర్షితు 

లయ్యారు... శ్. సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో 

వలెనే _ చర్నిత పునరావృత మెంది. (బాహ్మణులు, 

క్షత్రియులు, కమ్మవారు (పభుత్వం పట్ల చెక్కు. చెద 

రని. శతృత్వ వైఖరిని ప్రదర్శించారు” 

1921 _ 22 సహాయ నిరాకరణోద్యమానికీ 

1980 - 81 ఉప్పు సత్యాగహోనికి గల తేడాను 

గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరు తన నివేదికలో వివరిస్తూ 

1921 _ 22 సహాయ 0 నిరాకరణోద్య నుం పాల సాంగు 

లాగా పెల్లుబికి చల్తాకిపోయిందని, 1930 _ 81 ఉప్పు 

సత్యా గహోద్యమం అలాంటిదికాదని పేర్కొన్నాడు. 

నరం కిక సిద్ధి తధ్యమన్న ఆశతో, (గామోద్యో 

1021 - 2 ఉద్యమంలోకి ఉరికారని. గాంధీజీ 

అనుకో ఆ ఉద్యమం జావ కొరిపోయిందని, ఆ 

నివేదికలో పేర్కొన్నాడు. 

1921 లో గాంధీజీ ఒక్కడే ఉద్యమానికి నాయకు 

డని, 1800 _ 81 నాటికి అనేకమంది యువకులు 

ఉద్యమ నాయకులుగా తయారయ్యారని, అవసరమొ స్తే, 

గాందీజీని ప్రక్కకు నెట్టి ఆ యువకులే ఉద్యమాన్ని 

నడుపగల శ క్తిని సంపాదించుకొన్నారని ఆ ని వేదికలో 

ఉదహరించాడు. 

కమ్మవా రు, క్షత్రియులు (పబలంగావున్న (ప్రాంతా 

లలో ఉప్పు సత్యా గ్రహోద్యమం ఉధృత రూ సం 

దాల్బినదని ఆ నివేదికలో పేర్కొన్నాడు. 

' విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ జి. టి. హెచ్. 
(బ్రాకెన్ కూడా ఇదే "రకమైన నివేదికను (ప్రభుత్వానికి 

పంపించాడు. 
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1921 _ 22 సహాయ నిరాకరణోద్యమం పాల 

ఫొంగు వలె, ఎంత త్వరగా పొంగిందో అంత త్వర 

గానూ, చల్లారి పోయిందని, 1980 _ 81 ఊప్వు 

సత్యా గ్రహోద్యమం అలాకౌక, దీర్హ కాలిక పోరాటం 

అన్న గు _ర్రింపుతో సకల ఏర్పాట్లతో పారంభమెన 

దని, కనుకనే 1921.22 సోరోటం గాంధీజీ అరె 

సుతో చస్పబడిపోగా, 108081 ఉద్యమం గాంధీజీ 

అరెస్టు అనంతరం కూడా చల్లారలేదని ఆ ని వేదికలో 

విశ్తేషించాడు. 

“1930 ఏ(పిల్ 6 న (ప్రారంభమైన ఉప్సు సత్యా 

గహం 1981 జనవరి నెలాఖరులో గాంధీజీ ఇతర 

జాతీయ నాయకుల విడుదలతో విరమించబడింది. 

గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందం జరిగింది. 1981 కరాచీ 

కౌం[గెస్ మహాసభ ఇంగ్లండులో జరిగే రౌండ్ 

నెబుల్ కాన్ఫరెన్సుకు వ మహాత్మాగాంధీని పంపింనాలని 

తీర్మానించింది. 

గాందీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందం జరిగినా, ప్రభుత్వ 

దమనకాండ కొనసాగుతున్నా, కల్లు పాకల ముందు, 

విదేశ వస్త్ర విక్రయశాలల ముందు పికెటింగ్ మా(తం 

తగ్గలేదు. మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటాలను వూరేగించ 

డానికి పోలీసులు ఆటంకౌలు కల్పించారు. ఈ సంద 

రృంలో రాజమం డి సమీపంలోని వాడ పల్లి వద్ద 

రథోత్సవ సంఘటన (ప్రత్యేకంగా గమనార్హ మెస్ది.. 

వాడవల్సి రథోత్సవ సంఘటన 
తూర్చుగో దావ రిజిల్లా కొత్తపేట తాలూకాలోని 

వాడపల్లి లో ఏపేటా” శ్రీ వెంకటేశ్వర రథోత్సవం 

జరుగుతుంది. ఆ దేవాలయు ధర్మకర్త (ప్రభుత్వం 

వద్దనుంచి ముందుగా అనువతిపొంది, 1881 మార్చి 
80 న మహాత్మాగాంధీ, పండిట్ జవహార్లాల్ 

న్నెహూ, సరోజినీదేవి చిత్రపటాలను రథంలో 

అమర్చి, రధోత్సవం ప్రారంభించ బోతుండగా, 
ఫోలీసు అధికారులు అటకౌయించారు. ఆ సంఘటన 

గురించి సుపసిద్ద స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు 

క్రొవ్విడి లింగరాజు 1981 షపిల్ 9 వ తేదీ ఆంధ 

పత్రికలో (ప్రచురించిన సంస్మరణ, వ్యాసంల్ ఇ ఇలా 

వివరించారు : 

వాడపల్ని రథోత్సవ బలిదానం 

తూర్చుగోదావరిజిల్లా, కొత్తపేట తాలూకొలో 

గోదావరిగట్టున వెంకటేశ కర వొడ పల్లి అనే (గామం 
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వెంకటేశ్వరస్వామి క్షేతంగా చరి[త్ర ప్రసిద్ధి గాంచి 
నది. అక్కడ వై(తశద్ధ ఏకాదశినాడు స్వామివారి 
కళ్యాణం గొప్పగా జరుగుతుంది. 1981 మార్చి 80న 
ఆ మహోత్సవం జరుగుకుంప్హే ఆ కాలంలో మహో 

కఠినాత్కుడుగా పేరుపొందిన డీప్యూటీ సూపరిం'పెం 
డెంట్ ముస్తాఫాలీఖాన్ తుపాకీ ప్రయోగం ఫలితంగా 
నల్లురు అక్కడి కోక్కు.డే మరణించారు. మరి ముగ్గురు 

వారీ ఇండ్రకుపోయి మరణించారు. సరిగా 50 సంవత్స 
రముల (కిందట ఈ సంఘటన భారత దేశా న్నంతనూ 
కదలించింది. స్వాతం|త్ర్య సమర మహాయోధులను, 

ఆనాటి ఉజ్వల చారి(తక ఘట్టాలనూ మరచిపోతున్న 
ఈ తరంవారికీ ఆ గాధను జ్జ ప్రికి తేవడం న్యాయం. 

1981 సం॥ మార్చి8 న గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒడం 
దిడిక జరిగింది. ఆనాటి పోరాటంలో పాల్గొన్న (ప్రజలు 
ఏజయోతాఫహంలో నిమగ్నులై నారు. కొని ఒడంబడిక 
అయిన 20 రోజులకే లాహోరు కుటకేను శిక్షితులు 
భగత్సింగ్ (సపభృతులు ఉరితీయబడ్డారు. గాందీజ్లీ 
ఇర్విన్ _పభువు నెంత _పార్టించినా ఉరిశిక్ష ఆగలేదు. 
ఆ కొరణంగా (పజలలో కోంత నిరుత్సాహం (పబ 
లింది. అది జరిగిన వారం రోజులలో వాడపలిలో 
పోలీను రౌక్షసత ౦ చిందులు తొక్కింది. 7 

ఎకౌదశినాటి రథోత్సవంలో పాల్గొనడానికి వేలాది 
(ప్రజలు సమకూడారు. స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో 
అలాటి ఉత్సవాల్లో గాందీ, న్నెహూవంటి _సముఖుల 
సటాలతోనూ, "జాతీయ పతాకాలకోనూ, అలంక 
రించడం జరుగుతుండేది, ఆ సంప్రదాయం (ప్రకారమే 
సానాచార్యులవారి సమ్మతితో నే రథాన్ని గాంధీ, 
నెహూ, సరోజినీదేవి టొమ్మలను రథంమీద అలంక 
రించారు. పోలీసు సర్కిల్ ఇనస్పెక్షర్ అభ్యంతరం 
చెప్పాడు... దాని కభ్యంతరం చెప్పేవాబృంటారు 
కనుక తీయిం చేయమన్నాడు. స్థానా చార్యులవారు 
అలాంటి అ అభ్యంతరంవ స్తే ఆల్ లోచిద్రామని రథాన్ని లాగ 
డానికి లను మతించమని శాతంగా చెప్పారు. అయితే 
మా సూపరిం ఇండెంట్ను రానీయం డన్నాడు సర్కిల్ 
న స్పెక్టర్. ఇంతలో ము స్తఫాలీ వస్తూనే “డిస్పర్సు. 

మారో” అనే రాక్షస మంత్రాన్ని పఠించాడు. పోలీసులు 
లాటీలతో విజృంభి=చి జనాన్ని చావబాదారు.ఆ దుర్హ టన 
చూసూ పూరుకోలేక ప్రజలు కూడా విజృంభించారు. 
ము _స్టఫాలీఖాన్ అనుకుని భాకీదుస్తుల్లో ఉన్న ఒక 

తౌెలుగునొ& సొరతోం [త్ 

శానిటరీ ఇన స్పెక్స్ట రును అటకాౌయించారు. దుర్మా 
ర్లానికి దిగడానికి "ఏదో అవకాశంకోసం వేచివున్న 
ము స్తఫాలీ తుపాకులు 'పేల్చమని ఉత్తర్వు చేళాడు. 
& కౌల్పులకు న సల్లురు అక క్క్టాడి కక్క_డే హలిపోయారు. 
కొన్ని వందల మందికి గుండు దెబ్బలు తగిలినాయి. 
కొంతమంది జనం పారిపోయారు. కొందరు అలాగే 
వెన". తగ్గేరు. రథం అలానే నిలిచిపోయింది. 
ఉద్వేగపరులుగా మారుకున్న పజల ఆవేశాన్ని 
గుర్తించి ము స్పపాలీఖాన్ ఓక పూరింటిలోదూరి 
మర్నాడు రిజర్వు వచ్చేదాకా అలాగే _దాగుకొని 
వున్నాడు. ఈ ఉదంతం శీ! వ తేదీ ఉదయానికి జిల్లా 
అంతా పాకిండి. 

ఈ సంఘటన జరిగిన మరుసటి రోజునుంచీ, (ప్రజలు 
పోలీసులమీద తిరుగబడి చంప పబోయారన్న కారణంగా 
కౌాల్చులు జరిపినట్లు కథ సృష్టించడానికి ము స్తఫాలీ 

(గ్రామాల్లోని పెద్దలను భయ పెట్టడం ప్రారంభించాడు. 
ఆ (ప్రాంతం జాతీయోద్యమంలో ప్రశ స స్టమెన పాతను 
ధరించిన ర్యాలి నరసింహరాజు, పెనుమత్స సత్య 
నారాయణరాజు, నంబూరి జ గరాజు, నామన బాపన్న 
వంటి (ప్రముఖులు నాయక త్వం వహించారు. 

ఈ సంఘటన రాజమహేా బాం|దవరంలోని (పముఖ 
లాయర్ల లో ఒక ఉృదిక్త కతను, సంచలనాన్ని కలి 
గించింది. అప్పట్లో దార్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శిగా 
వుండిన మి(తుడు (శ్రీ మద్దూరి శివరామ కృష్ణ య్య, 
బార్ అసోసియేషన్ _పెసిడెంట్' చి(తపు వెంకట చలం 

గారిని, న్యాపతి సుబా ఎరొ వుపంళులుగారిని, ఆ ప్రాంతపు 
నివాసి అయిన వకీలు వీరఘంటు లక్ష్మీ నరసింహం 
గారిని మరికొందరు పెద్దలను ముందుకు రావించారు. 
వారందరూ ఒక ఉపసంఘంగా పిరృడి ఆ (ప్రాంత 
మంతా సంచారంచేసి నమ(గ్రమైన విచారణచేసి వాస 
వాన్ని బయట పెట్టారు. వారొక నివేదిక తయారుజేసి 
ప(త్రికలకూ, (ప్రభుత్వానికీ అందజేశారు. ఆ నివేదిక 
(ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇరకాటంలో పెట్టింది. 

ము స్తఫాలీఖాన్ (పోద్చులంతో (పభుత్వం దాదాపు 
80 మందిని ముద్దాయిలుచేసి హత్యా(_పయత్నం, దొమ్మీ 
మొదలైన సెక్షన్ల మీద కేసు బనాయించింది. వా స్ 
వాసకి ఆ ముద్దాయిలలో 5, 6 గురు తప్పు మిగిలిన 
వారు ఆ స్థానంలో లేరు. ఇదొక ఆధారంగా రొజకీయా 



నం(గామ బరిలో 

లలో చైతన్యు లుగాఉండే నాయకుల నందరిని చాధించా 

లనీ, భయపె పెటాలనీ పెద్ద కేసుగా బనాయించారు. 

అప్పట్లో (_బయనింగ్లోవున్న ఐ. సి. ఎస్. ఉద్యోగి 

గోపాలస్వామి కమిటల్ విచారణ  రాజమం[డిలో 

జరిపి సెషన్సుకు పంపారు. కొందరిని విడుదలచేసి 

26 గురిని అని జావకం, సెషన్సుకు పంపి బెబులివ్య 

కుండా, రాజమండి సెం(టల్ జెయిలులో ఉంచారు. 

మొ త్తం ఏడు మాసాలు పెగా విచారణ జరిగింది. 

ఆఖరుకు సెషన్సుజడ్డి ేంకరయ్యరు, ముద్దాయిలు 

నిర్దోషులని తీర్చు చెప్పారు. ముగ్గురు పెద్దలకుమా త్రం 

ఏదో చిన్న వంకను మూడేసి మాసాల శిక్ష 

విధించారు.” 

“కాం. గెసు” వారప(తికలో (కొవ్విడి లింగరాజు 

1.219881, 10.5.198801 తేదీలలో “వీరబలి” 

“(పథమ స్వాతంత్ర సమర వర్థంతి" వ్యాసాలు (ప్రచు 

రించిన నేరానికి “124 సెక్షన్ “ఎ' క్రింద శిక్షలు 

విధించారు. యువకులు అలూరి సీతాామరాజు, భగ 

తింగ్, తదితర వీరుల 'ఆదర్శాలను పాటించాలని 

ఆొ వ్యాసాలలో ఆయన ఉద్బోధించారు. 

దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా పరిస్థితి ఇదే 

విధంగా కుతకుత లాడిపో తున్నది. ఆశాభావంతో 

లండన్ రౌండ్ కేబుల్ కాన్ఫరెనుుకు వెళ్ళిన మహాత్మా 

గాంధీ నిరాశపొంది, 

ఇం గ్రండులో లేబర్ పార్తీ (ప్రభుత్యం పోయి, కన్స 

ర్వేటివ్ (పభుత్వం అధికా రంలోకి వచ్చింది. వె (సా 

యిగా ఇర్విన్ నిష్క్రమించడం, ఆ స్థానంలో లిం 

గ్గన్ రావటం జరిగింది. వె వె(స్రాయి వెలింగ్గన్మహాత్యా 

గాందీ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరించాడు. 

పె 1981 డిసెంబరు 80,81 శేదీలలోను 1082 

జసవరి | వ శేదీన బొంబాయి కౌం(గెస్ కార్యవర్గ 

సమావేశం, సంపూర ర స్వాతంత్ర్య సాధగకు పోరాటం 

(పారంభించడం మిస్ హా మార్గాంతరం లేదని తీర్మా 
నించిందీ, 

కల్లుపాక ల ముందు పికెటింగ్, విదేశీవస్త్ర బహి 

స్కరణ, పూరేగింపులు, (పదర్శనలు, ఉప్పుచట్లాల 

ఉల్లు ంఘన వంటి అంశాలకు 1982 శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యమాన్ని పరిమితం చేయాలని నిర్హయించారు. 
జాతీయ కాం(గెస్ విసరిన ఈ సవాలుకు సమా 

ధానంగా బిటిష్ (ప్రభుత్వం 1082 

తేదీన మహాత్మాగాంధీని అరెస్టు చేసింది. 

స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. 
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ఆ అరెసు 

[932 ఉద్యమానికి శంఖారావమెంది. శ 

దేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలలో వలెనే ఆంధ 

దేశంలోకూడ శాసనోల్త ంఘన ఉద్యమ నిర్వహణకు 

డికేటర్లను _ నియంత అను _ నియమించారు. 

దారుణ దమనకాండ 

ఉవ్వెతున _పారంభమెన శాసనోల్లంఘ నోద్య 

మాన్ని దారుణంగా "శణచి వేయాలన్న దృష్టితో 

(బిటిష్ (పభుత్యం ముందుగా నే ఫాను (ప్రకారం 

నాలుగు ఆర్షి నెను ఎలు జారీచేసింది. 

ఈ ఆరైెనెన్సుల (కింద ఆం (ధరాష్ర కౌం(గెస్ 

సంఘాన్ని" ఆ౦ధదేశంలోని జిల్లా కౌం[గెస్ సంఘా 

లను, మ(దాసు జిల్లా కౌం(గెస్ సంఘాన్ని, నర్సా 

పురం, కొవ్వూరు, “కణుకు, భీమవరం, కైకలూరు, 

గుడివాడ, బొబ్బిలి, చీపురపల్లి, అనకాపల్లి" తాలూకొ 

కాం. గెస్ సంఘాలను, బందరు, బెజవాడ, నూజివీడు, 

గుడివాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం పట్టణ 

కాం(గెస్ సంఘాలను. యలమంచిలి ఫిర్కా కాం(గసు 

సంఘాన్ని, మాను నగర కాం(గైస్ సంఘాన్ని, 

గంజాంజిల్లా హిందూస్తాన్ "సీవాదళాన్ని చట్లవిరుద్ద 

సంసలుగా వకటించి ని నిషేధించారు 
థు 

ఆ|శమాలపై నిషేధం 
లి 

జాతియోద్య మ వ్యాప్తి పికి "కేం్చదాలుగా వున్న వివిధ 

ఆ్మశమాల ప్రై పె కూడ ని షీధం విధించారు. 

డాక్టరు  (బహ్మజోన్యుల సుజహ్మణ్యం రాజ 

మండ సమీపంలో స్థాపించిన సీతానగరం ఆ(శమాన్ని 

పోలీసులు ఆ[కమించుకునా ఇరు. “కాంగ్రెస్? వార 

స్యత్రిక కార్యస్థానం కూడా అదే. ఆ పత్రిక _పైెస్ను 
కూడా స్వాదీనం చేసుకొన్నారు. ఆ వూరులోని పశువుల 

శాలను, పశువులను, ఎడ్లను, ఎడ్తబళ్ళను వేలంపాటలో 
అమ్మి వేశారు. 

కృష్ణాజిల్లాలోని కొమరవోలు గాంధీ ఆశ్రమాన్ని 

భట్ల పెనోమ్యరు, నెల్లూరు, ఇనుగపల్లి కౌం(గెస్ శిబి 

రోలను పోలీసులు ఆక్రమించారు. 

అంగలూరులోని యెర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం, 

యెర్నేని సూర్యనారాయణ, విశాఖపట్నంలోని నడిం 

పర్తి నరసింహమూ ర, కోటిగరిడిలోని కొండిపర్తి రి 
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డ్రీరామమూ రి వంటివారి పె దాడులు జరిపి, పోలీనులు 
penne) (=a 

సోదాలు చేశారు. 

గోలలో [a టీ ఆం భరత్న భవనం ఆ|కనుణ 

వునర్మాకమణకు సత్యా[గహం 
బెజవౌడలో ఆం|ధకాం(గెస్ సంఘ కార్యాలయ 

మెన, 'ఆం(ధరిత్న భవనాన్నీ' కొౌనాడ కౌం(గస్ 
మూ 

La) ఆఫీసుభవనాన్నీ పోలీనులు స్వాధీనం చేసుకొని 
తాళాలు చేశారు. 

విజయవాడలో హాదిబులా నాయకత్వంలో కౌం(గస్ 
భా 

కార్యక ర్లు ఆం(ధరిత్న భవనాన్ని పోలీసుల వే అజా 

స్వాధీనంనుంచి విము కం చేయడానికి 1982 జూలె 
తీ] న సత్యాగ్రహం జరిపి, 17 మంది కార్యకర్తలు 

అరసు అహా రు. 
ఆ శ్రీ 

ప్రముఖులపై 144 వ సెక్షన్ విధింవు 
సి, ఆర్. పి, సి. 144 సెక్షన్ (కింద డాక్టరు 

సుబ్రహ్మణ్యం, కళా వెంక[టావు, డాక్టరు జె. మల్లపు 
రాజూ, మొనలికంటి తిరుమలరావు, పెడాడ కామేశ్వ 
రమ్మీ, దేవులపల్లి సత్యనారాయణ, వెన్నేటి సత్య 
నారాయణ, తదితర (ప్రముఖులు శాసనోల్ల ంఘన 
ఉద్యమంలో పాల్లొనరాదని, దాన్నీ గురించి [పచారం 
చేయరాదని నిషేదించారు. ఇలాంటి నిషేదాజనలనే విశాఖ పట్నంలో తెన్నేటి విశ్వనాథం, 3్సర్వే 
శ్వర శాస్త్రివంటి వారిపెన, నెలూరులో పొణకా కన కమ్మ, కొచుండూరు పార్టసారథీ అయ్యంగార్, ఓరు 
గంటి వెంకటసుబ్బయ్య. ఓరుగంటి మహాలక్ష్మమ్మ 
వంటివారి పైన, గుంటూరులో. కొండా వెంకటప్పయ్య, 
జి. పున్నుయ్యశాశ్ర్రి, ఉన్నవ లక్షీ నారాయణ, ఉన్నవ 
లక్షీ దాయమ్మ, ఎన్. వి. ఎల్. నరసింహారావు, 
మద్ది వెంకటరంగయ్య వంటి వారిపైన జారీ చేశారు. 

నానుభూతి వరుల పె కఠినచర్యలు CHE 1932 శాసనో ల్రంఘ నోద్యమంపట్ర సానుభూతితో 
సహాయ సహకారాలను అందిసున్న సామాన్య (పజ 
లను బెదిరించి, భయపెట్టడానికి (బిటిష్ = (పభుత్వం 
తీవ కఠినచర్యలకు దిగింది. లోగడ ఉప్పు సతా 
(గహ కాలంలో ఓరుగంటి మహాలక్ష్మమ్మ, పొణకా కనకమ్మలకు భోజనం పెటి, ఆ(శయమిచ్చారనే డు నేరం పె కొత్త పొల్లూరు (గామ మునసబ్, డిప్యూటీ 

కౌలుగునాటు స్వంతం (త్య 

కరణాలను, ఉద్యోగాలనుంచి తొలగించారు. మహిళా 

వాలంటీర్త క భోజనం పెట్టిన నేరానికి కృష్ణాజిల్లాలో 

సూరపనేని గోపాలకృషయ్యకు రు. 1000 ల జరి 
ల అల మానా విధించారు, స్వాతంత్ర్య పోరాటం పట్ల సాను 

భూతి (ప్రదర్శించిన ఠొాయవరం ముననబ్ను, మునసబ్ 

గిరీనుంచి తొలగించడమే గాక, వారి వంశ పారంపర్య 
హక్కును కూడా రద్దు చేశారు. 

కాకినాడ, గుంటూరు, తెనాలి, ఒంగోలు, _రొజ 
మండి వంటి పటణాలలో ఊరేగింపులు, (ప్రదర్శనలు, 
దబహిరంగసభలు జరగకుండా నిషేధించారు 

[సముఖ నాయకుల అరెసులు 

1982.88 ఉద్యమం _పారంభమెన మొదటి రెండు 
వారాలలో జరిగిన అరెస్టుల వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ 
ఉద్యమం వి సృతి, ఉధృతి ఎంతో మనకు కొంత అవ 
గత మవుతుంది. 

1932 జనవరి 6న సత్న్ర9న రనకు హోమీనివ్వ 
నిరాకరించిన నేరానికి దుగ్గిరాల కమలాంబ, దాసరి 
కృష్ణవేణమ్మ, దాసరి లక్షీ పబాయమ్మ (ఏలూరు) 
మలాది యజనారాయణ (బాపట్ల) శిక్షలు పొందారు. 
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జాతీయ నాయకుల అరెనులకు నిరసనగా ఏలూరు 
వీధులలో జాతీయ జెండాలు చేబూని, జాతీయ గతాలు 
పాడుతూ (ప్రదర్శన జరిపిన వి. విజయన్న, డి. అంజ 
య్య, తదితరులను అరెస్టు చేశారు. అదే రోజున 
గుడివాడలో కె.ఎల్. నరసింహారావు, ఎక్, గు|రాజు, 
గుళ్ళపల్లి రామబ్రహ్మం వంటి వారికి ఆరునెలల కఠిన 
కౌరొగారవాన శిక్ష విధించారు. 

జనవరి 7న కొవ్వూరులో రెబ్బాపగడ మం దేశ్వర 
శర్మ, కొటమ ర్థి కనక్రమ్మలను పూచీకతు ఇవ్యనిరాక 
రించిన నేరానికి శిక్షశీవిధించారు. (ప్రభుత వ ఉత్తర్వులను 
ఉల్ల ౦ంఘంచారన్న నేరంపై బందరులో జాతీయ కళా 
శాల (ప్రిస్సిపాల్ దిగుమర్ధి రామస్వామి, భోగరాజు 
పట్టాభి సతారామయ్య, వి. డి. నాగేశ్వరరావు, ముట్నూరి కృష్ణారావు, మున్నగువారిని అరెస్టుచేశారు. 
అభ్యంతరకర (పశంగాలు చేసిన నేరానికి చీరుకువాడ 
లక్షీ నరసింహం (బందరు, పట్టణంలోను, పాఠశాల లోను అభ్యంతరకర పత్రాలు సచిన నేరానికి చుండి జగన్నాధం (నెల్లూరు) వంటి వారిని అరెస్టు చేశారు. ' 
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జనవరి 9న ఏలూరులో మూలూరి చుక్కమ్మను, 

బెజవాడలో అయ్య దేవర కాశ్వరరావు, కాకుమాను 

లక్ష్మయ్య. కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు, నూతల పీఠ 

రాఘవయ్య, తదితరులను, ఏలూరులో కాకర్ల మూడి 

భాస్క-రరావు, పెనుగొండ శ్రీరాములు. ఎమ్. గంగా 

ధరం. వె. రామయ్య. శె. శ్రీరాములు తదితరులను, 
పాలకొల్లులో చోసె పెల్ల సక నారాయణ మూర్తిని అరెసు 

చేశారు" 

ఏలూరు జాతీయ పాఠశాల హిందీ ఉపాధ్యాయుడు 

వడ్త మూడి లక్ష్మీ నరసింహం విదేశ వస్త్ర దుకాణం 

ముందు పికెటింగ్ చేస్తుండగా ఆయనపె లాఠీచార్జీ 

చేశారు. స త్రిరాజు శ్యామలాంబ, స సత్తిరాజు మంగమ్మ, 

ముదిమూరి స స్వరాజ్య లక్షి పికెటింగ్ చేస్తూ అరెస్టు 

అయ్యారు. 

జనవరి 11న అనంతప్పరంలో కల్లూరి సుబ్బారావును 

రాజమం॥డి తాలూకొలో అచ్చిరెడ్డి" ముత్యాలరావును, 

ఏలూరులో ఎల్. లక్షి నరసమ్మ, కొమ్మూరు వ్ర 

వెంకమ్మ, సిహెచ్. బుచ్చమ్మలను అరెసు చేశారు. 

జనవరి 12 న బెజవాడలో చట్టవిరుద్ధంగా 

సమా వేశమయ్యారన్న నేరం'పె పేట బాపయ్య, జాగ ర్ల 

మూడి వెంకట రామయ్య, తదితరులను అరెస్టు 

చేశారు, కాం(గెస్ వాలంటీర్లకు ఆతిథ్యమిచ్చిన నేరా 

నికి ఏలూరులో డాక్టరు మూల్పూరి రంగయ్యను 

అరెస్టు చేళారు. కాం(గెసులో చేరమని (పజలను పరి 

గొల్పాడన్న కారణం పై గుంటూరులో గొల్ల పూడీ 

సితారామశాస్హ్రికి శిక్ష విధించారు. చిత్తూరు జిల్లా కాళ్ల 

ఘా స్తిలోని యేర్చేడు ఆ(శమానికి చెందిన ట్. కనక 

య్యకు కఠిన శిక్ష విధించారు. విజయనగరంలో (ప్రభు 

త్వం ధిక్కా-రధోరణి (పదర్శించారన్న కారణం పై 

ఎ.వి.ఆర్: దీక్షితులు, జె. ఎల్. నరసింహం, సాంది 

యూ రి, పరమహాంస, ఎ. సింహోచలం, వి. రంగ 

నాధం, వి. సత్యనారాయణ, మాధవశాస్ర్త్రి జై లుపాలు 

చే యజడ్డారు. 

జనవరి |శిన ఏలూరులో వీరమాచినేని వెంకట 

నారాయణ, టి. పకాశరావు, కొమ్మారెడ్డి సూర్య 

నారాయణ, మాగంటి సీతారామదాసు, పేరాజు, గరికి 

పాటి జోగయ్య. ఎమ్.పి. చం(_దశేఖరరావులు, పాల 

కొల్లులో చి. రామచం(దరావు, గుంటూరు జిల్లాలో 

మంతెన వెంకటరాజు, యనమం(డ వెంకటప్పయ్య. 
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తణుకులో కొవ్వలి గోపాలరావు. ముదిగంటి జగ్గన్న 
శాస్త్రి, మానా(పగడ కృష్ణా రావు, బెజవాడలో రొచర్ర 

నిత్యానందశర్కై వంటివారీని వివిధ నేరాల (క్రింద 
అరెస్టు చేశారు. 

దేశమాత స్వేచ్చ కోరుతూ, పోతునూరు మున 

సబ్ పదవికి రాజీనామా చేసిన సర్దార్ కొమ్మారెడ్డి 

ఆంజ నేయులు, కొమ్మారెడ్డి సత్య సారాయణ మూ రి 

మాజేటి రామచం[ దరావులను ఏలూరులోను, కర్నూలు 

జిల్లా ఆత త గ్రకూరులో దుద్యాల శేషారెడ్డి? జనవరి 14న 

అరెస్పు వేసి శిక్షలు విధించారు. 

జనవరి 15 న కృష్ణాజిల్లా లాలో గొటిపాటి (ఇహ్మ 

య్య. కొల్తిపర సూరయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు లకు 

రెండేళ్ళ కఠిన శిక్షతో పాటు జరిమానా కూడా విధిం 

చారు. విజయనగరంలో మూలా వెంకటాంబ, పేప 

మళ్ళ మహాలక్ష్మమ్మలకు జై జె లుళిక్ష విధించారు. 

జనవరి 16న మడాసులో విదేశీ వస్త్ర బహిష్యా 

రణ (ప్రచారం చేసిన నేరానికి కాశీనాధుని నాగేశ్వర 

రావుకు 6 నెలల శిక్ష, రు. 2500ల జరిమానా విధిం 

చారు, రచయిత టి. శివశంకరశాస్త్రీ ఎస్ రామస్వామి 
చౌదరి, టి. కుటుంబరావులకు జైలు శిక్షలు విధించారు. 

జనవరి 17న తణుకులో కొవ్వలి కనక్రమ్మ, కృష్టా 

జిల్లాలో అట్లూరి మల్లి ఖార్జుసరావు, వ 

వివిధ శిక్షలకు గురయ్యారు 

కాకినాడలో గాంధీ అరెస్తుక నిరసనగా, జిల్లా కోర్టు 

కార్యాలయాన్ని మూసివేసిన నేరానికి జనవరి 18న 

పళ్శంరాజును నెలరోజు ఐపాటు జైలులో నిర్బంధించి, 

రు. 2408ల జరిమానా విధించారు. 

కాజ బసవయ్య 

విచ్చలవిడిగా పోలీసుల 

దాడులు : సోదాలు 

ఒక వైపున సత్యా_(గ్రహులను పెద్ద ఎత్తున అరెస్లు 

చేసి, శిక్షలు విధించడంతో పాటు, ఉద్యమానికి వివధ 

రకాలుగా చేయూక నిస్తున్న సొమాన్య (పజలను భయ 

(భాంతులను కావించడానికి సోలీసులు విచ్చలవిడిగా 

దాడులు జరిపి, సోదాలు చేసే కార్య (క్రమం చేపట్టారు. 

జనవరి 5న తణుకులో ముదిగొండ జగ్గన్నశా ప్రీ 

ఇంటి పెన, జనవరి 9 న గుంటూరుజిల్లా "కాంగ్రెస్ 

కౌర్యాలయ భవనం పెన, మద్ది వెంకట్ రంగయ్య, 

తల్లావరుల శివశంకరళా స్త్రి" జొన్నలగడ్డ రామలిం 
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చింతమనేని భావయ్య గయ్య ఇళ్ళ పెన, తెనాలిలో 

పోలీసులు చౌదరి, కల్లూరి చంద్రమౌళి 
దాడులు జరిపి, సోదా చేళారు. జనవరి 18న విశాఖ 
పట్నంలో తెన్నేటి విశ్వనాథం, శ. సూర్యనారాయణ 
గుపాల రికారులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసు 
కొన్నారు. జసివరి 12న రాజమండ్రిలో సహకార 

బాంకు, తాలూకా సహకొర యూనియన్, 
ఇనీసుపేట సహకార అర్బన్ బ్యాంకు, గోదావరి 

జిల్లా సహకార "ఫెడరేషన్ కార్యాలయాలను, పి, గురు 
మూర్తి, కె.ఎల్. నరసింహారావు, పి సూర్య (సకాశ 
రావు, అరవ ఆదినారాయణ ఇళ్ళను సోదా చేశారు. 

ఇళ్ళ పె పెన 

మహిళల వీరోచిత వాత 

19892 శాననో ల్రంఘనోద్యమః ఎలో తెలుగు మహి 
శలు వీరోచిత పాత వహించారు. ఉదాహరణకు 
గుడివాడలో వల్లభనేని సతామహలక్ష్మమ్మ నాయ 
కత్యంలో దిగుమ రి. జానకమ్మ, చుక్క_మ్మ, వాసి 
రెడ్డి హనుమాయమ్మ, కన్నగ రి ది నాగరత్నమ్మ, 
దుగ్గిరాల కనకాంబ, దాసరి కృష్ణవేణమ్మ, ఆరెక 
పూడి మాణిక్యాంది, సుగుణ, దహోంక్ష్మమ్మ చెరు 
కూరి సొభాగ్యమ్మ, 5 కోటమ ర్తి కనకమ్మ, (త్రిపుర 
నేని కొశల్యమ్మ, వేదాంతం కమరాదేవ, కంభంపాటి 
మాణీక్యా ౩బ తదితరులు 144 వ న సెక్షన్ ధిక్కరించి, 
పికెటింగో చేశారు. వీరందరికి సంవత్సరం జై లుశిక్ష 
విధించారు. మాణిక్యాంబ ఆరుమాసాల పసిబిడ్డను 
చంక నెత్తుకొని జైలుకు వెళ్ళింది. 

జె ళ్ళలో వారుణ పరిస్థితి 
ఆనాటి జై జైళ్ళలో పరిస్థితులు మవాదారణంగా 

వుండేవి. స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు పురుగుల 
కూడు పడ వేసేవారు. అదేమిటని " అడిగినవారిపై నిర్హా 
క్షిణ్యంగా లాఠీచార్జీ జరిపేవారు. వివాహితులైన దేశ 
భ క్తురాం డు జై జై శ్ళలో గాజులు ధరించడానికి వీలు 
లేకుండా చేశారు. నొసట కుంకుమ దిద్దుకొ నడానికి 

కూడా వారు నోచుకోలేదు. తలకు కొబ్బరినూనె 
రాసుకొ నడానికి అవకాశం లేకుండా చేయడంతో అనేక 
మంది ఖె దీలు విపరీత మైన తలనొప్పితో బాధపడాల్సి 

వచ్చింది. 

కౌెలుచునాఖి నస్యాధతొం (ల 

1082 ఉద్యమంలో (పముఖపా(త వహించిన 
మరో మహిళామణి భారతిదేవి రంగా. రేపల్లె, 
తెనాలి తాలూకొలలోను, కావూరు, పెద్దపల్లి, మంకేన 
వారి పాలెంలలోను తీవ్రమైన బిటిష్ వ్యతి రేక 
(పచారంచేసి, అరెస్లు అయింది. ఆమెకు సంవత్సరం 

జై లుళిక్ష, రు. 500 ల జరిమానా విధించారు. 

పోలీసుల అమానుష పద్దతులు 
మహిళా కార్యకర్త రల విషయంలో పోలీసులు 

హేయమైన, అమానుషమెన పద్ధతులు అవలంబించి, 

లోని ఏ స్వాతం (క్ర చ్చను అణచ జూచారు. ఉదా 
హారణకు గుడివాడలో పికెటింగు సాగిస్తున్న మహొళొ 

సత్యా గహుల పెన హోస్ పెప్పులతో రంగునీళ్లు, 
బురదనీళ్ల వదిలి, వారిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశారు. 
వల్లభనేని సతామహలక్ష్మమ్మ ఊపిరాడక, స్పృహ 
తప్పి పడిపోయింది కూడా. 

ఆడ సత్యా(గహులను అరెస్టు చేయరాదన్న 

(సభుత్వ నిర్ణ యానికి అనుగుణంగా మహిళా సత్యా 
(గహులను కీ వంగా లారీచా రీ చేసి, నిర్బంధంలోకి 
తీసుకొని, పోలీను వ్యాన్లోకి ఎక్కిలచి, సుదూర 
నిర్మానుష్య . ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్ళి, అర్హర్యాతి వేళ్ల 
వారందరిని అక్కడ వదలివేసే పద్దతిని. పోలీసులు 
పెద్ద ఎత్తున అనుసరించారు. వారంతా దాదాపు ఇరవై 
మె కౌలినడక ను స్వస్థలాలకు చేరవలసి వచ్చేది. 
గుమ్మిడిదల దుర్గాభాయ్ని మధుర జైలులో “*ఎకాంత 
వాసం” శిక్ష విధించారు. పోలీసులు ఎన్నిహింసలు 
పెట్టినా మహిళా సత్యా(గహులలో పోరాట దీక్ష 
ఇసుమంత కూడా త గక పోవడం గమనార్హం. 

విదేశి మహిళల (ప్రశంసలు 

19002 ఉద్యమ కాలంలో తెలుగు మహిళలు (పద 
రించిన సాహసం, దీక్షలను ఇంగ్లీషు, ఐరిష్ మహిళా 

మణులైన శ్రీమతి _గేటా కజిన్సు, కుమారి సేడ్లు 

ఎంతగానో మెచ్చుకున్నారు. శ్రీమతి (గేటాకజిన్సు 

మ।దాను మహాజన సభలో (ప్రసంగిస్తూ, మన మహి 
శలు సాగిస్తున్న పోరాటం పట్ల తమ సానుభూతిని 
బొహాటంగా వ్యక్తం చేసింది. 



నఠి[గామ చరి [ల్ 

ఇంటికొక వఖిద్ద 

గుడిలో నిద 

1982 ఉద్యమాన్ని అణచడానికి ఫోలీసులు కొ త్త 

కొత్త పద్దతులు ఆచరిస్తుం పే, వాటికి విరుగుడుగా 

సత్యాాగహులు కూడా కా త్త సద్ధతులను చేపట్టారు. 

(గామాలతో ఉద్యమ (ప్రచారం సాగిస్తున్న సత్యా 

(గహులకు ఆ_శయమిచ్చి, అన్నం పెట్టిన వారిని 

_(పభుత్యం అరెసువేసి. కఠినశిక్షలు విధించసాగింది. 
గుంటూరుజిల్లా శల తాలూకౌలో యలమంచిలి 

వెంకటప్పయ్య, క్రొ త్తపల్లి వెంకటకృష్ణవర శ్రి: 

వి. వెంకయ్యలు నాలుగు మాసాలపాటు (గ్రామాలలో 

ఉద్యమ | పచారంసాగిస్తూ ఇంటింటికి వెళ్ళి. ఒక్కాక్క 

ముద్ద చొప్పున "సేకరించి, తమ అఆకలితిర్చుకొన్నారు. 

దీనివల్ల (ప్రభుత్వం “*దేశభ క్తులకు అన్నం పెట్టిన 

నేరానికి” (గ్రామస్తులను అరెస్టుచేసి. శిక్షించలేని 
పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంటికొక ముద్దదొప్పున సేకరిం 

చిని అన్నాన్ని వారు ఆయా (గ్రామాల్లోని దేవాలయా 

అలో కూర్చుని తినేవారు. ఆ సత్యా(గ్రహులను 

వెన్నంటి తిరుగు కున్న. ఇద్దరు పోలీసులు కూడా 

వారితోపాపే ఆ “ముద్దల కూడు” భుజించేవారు. 

1981 నె సెపైంబరు “10న యలమంచిలి వెంకట 

ప్పయ్య సత్యాాగహ బృందం బు మెనేని వౌరి పాలెంలో 

కల్పుగీతకు ఉపయోగిస్తున్న ఈతే చెట్లవద్ద పికెటింగ్ 

చేస్తుండగా, 14 మంది పోలీసులు శేపల్లేనుంచివచ్చి 

70 పెగా లాఠీ దెబ్బలు కి కొట్టడంతో ఆ ముగ్గురు 

సత్యా_గ్రహులు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. (ప్రజలు 

వారికి రెండు రోజులపాటు శుూషచేసిన తరువాత 

గాని వారు కోలుకోలేదు. 

1982 ఫిబ్రవరి వరకు ఈ బృందం గ్రామాలలో 

ప్రచారం సాగించగా చివరకు ఫిబ్రవరి మాసాంతంలో 

అరెస్టుచేసి తరి. 8.82 న ఈ ముగ్గురికి ఆరుమాసాల 

జె జై లుశిక్షలు విధించారు. 

జొక్రీయ వారోత్సవాలు 

ఉధృతంగా సాగుతున్న ఉద్యమంలో బాగంగా 

1981 ఏపిల్ రెండవవారంలో జాతీయ వారోత్స 

వాలు రాష్ట్రమంతటా పెద్దఎత్తున నిర్వహించబడినవి. 

బెజవాడ పటణనుంతా 

చేశారు. తెసాలిలో పికెటింగ్ చేసూ కన్నెగంటి సూర్య 
జాతీయ పతాకాలను ఎగుర 
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నారాయణ, రాలపల్లి మురహారిరావు, వాసిరెడ్డి మృత్యుం 

జయరావు, రామచం(దరావులను పోలీసులు పేము 

బెతాలతో బాది, అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. కృష్టా 

జిల్లా అంగలూరు (గ్రామంలో ఎగురవేసిన జాతీయ 

పతాకాలను గుడివాడ నుండి వచి బనే పోలీసులు పెరికి 

వేశారు. గుంటూరుజిలా కోరులో ౩ మాడభూషి వెంకటా 

చారి, పి. సుబ్రహ్మణ్యం" కరసతాలను సంచి, 

సంచలనం స్ఫృష్షించారు. మరొక ఇద్దరు వాలంటీర్లు 

(తివర్హ పతాకాలు చేబూని, త్రివర్ణ బాడ్తీలు ధరించి, 

నిర్భయంగా పీధులలో తిరిగారు. వీరందరినీ హోలీ 

సులు అరెసు చేశారు. కృష్ణాజిల్లా ముదునూరులో 
జాతీయ వారోత వం జరీపిన అన్నె అంజయ్య. 

మామిడి సూర్య వకాశం, బోనాల రాదులింగయ్యలను 

పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నెప్పల్లి (గామంలో 

జాతీయవారోత్సవం జరిపి, చెరకూరు. ఏజయమ్మ, 

చలసాని రామచం(దరావు జె బుశిక్షలు పొందారు. 

ఢిలీ రాజకీయ సభ 

అంధ వతినిధుల అరెసు 

శాననోల్పింభునో ద్యమాని న్ని తీవ్రతరం చేయడానికి 

(పభుత్వని షే షేధాజ్జలను నమ్ముచేస్తూ. రహస్యంగా రాజ 

కీయ మహాసభలు జరపాలని జాతీయ నాయకత్వం 

నిర్ణ యించ్రింది. ఆ మేరకు జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా, 

తామూకా స్థాయిలలో మహాసభలు జరిగాయి. 

ఢిల్లీలో చాందినీ చౌక్ వద్ద రహస్యంగా 500 మంది 

పతినిధులతో జరిగిన జాతీయస్థాయి రాజకీయ మహో 

సభకు ఆంధ్రదేశం నుంచి కొండా వెంకటప్పయ్య, 

ప్రతాప సుబ్బరామయ్య, ఉప్పల కృష్ణయ్య, పేర. 

మాచ నేని రామకోటయ్య, పొన్నలూరి రాధా కృష 

మూ రి, కొటగడ్డ శ్రీనివాసరావు, చెన్నుపాటి మురీ 

హరిరౌవు, మొవ్వో ఆదినారాయణ, ఉన్నవ లక్ష్మీ 

బాయమ్మ, అయాచితుల లక్ష్మీ నరసింహశర్మ, జా సీ 

సూర్యనారాయణ, భాగవతుల సుబ్బరామయ్య, సుంకర 

వెంకట సుబ్బారావు హాజరై అరెసు అయ్యారు. 

మహిళల అధ్యక్షతన జరిగిన రహస్య 

చాజకియ మహాసభలు 

ఢిలీ లో జరిగిన రహస్య రాజకీయ మహాసభ 

అనంతరం, ఆంధ్రదేశంలో జరిగిన రాష్ట్ర, జిల్లాల, 
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తాలూకౌల 

మహిళలే అధ్యక్షత 

జూన్ శన గుంటూరులో జరగవలసిన రాష్ట్ర రాజ 

కీయ మహాసభను విఫలం కావించడానికి పోలీసులు 
ముందుగానే, జూన్ 2,8,4 తేదిలలోనే కొండా 

వెంకటప్పయ్యతో స సహా అనేక మంది [పముఖులను 

అరెస్టుచేశారు, అయినప్పటికీ, గుంటూరు అ(గహో 

రంలో వేదాంతం కమలాదేవి అధ్యక్షతన రాజకీయ 

మహాసభ జరిగింది. రాష్ట్రమంతటినుంచి 660 మంది 

ప్రతినిధులు ఆ మహాసభకు హాజరయ్యారు. రామినేని 

అస్పయ్య అధ్యక్షతన ఏర్పడిన ఆహ్వానసంఘం ఈ 
రహస్య సభకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జూన్ 5వ 

తేదీ తెల్లవారు జామున ప్రారంభమైన ఈ సభ తెల 
తెలవారుతుండగా, 5.80 గం॥ లకు ముగిసింది. 

అనంతరం జరిగిన వూరేగింపలో మహాసభ (పతి 

నిధులు, వందలాది _పజలు పాల్గొన్నారు. ఈ సంద 

ర్భంలో 220 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసు 

కొన్నారు. తరువాత వారిలో హెచ్చుమందిని వదిలి 

వేశారు. మహాసభ అధ్యక్లురాలికి, 

ధ్యక్షుడికి జై జెలు శిక్ష విధించారు 

జూన్ 26న పసల కృష్ణమూర్తి రి అధ్యక్షతన జరిగిన 

ప శ్చిమగోదావరిజిల్లా రహస్య రాజకీయ మహో 

సభలో కాళీపట్నం కొండయ్య పాల్గొన్నారు. జూలె 1న 

రేపల్లె తాలూకా మహాసభ జరిగింది. జూలై 7న 

తెనాలిలో జరగాల్సిన గుంటూరు జిల్లా రాజకీయ 
మహాసభకు ముందుగానే, 44 మంది నుంచి పూచీ 
కత్తును డిమాండ్ చేస్తూ, శాంతి భ్యద్రతలశై రు. 500 

బాండ్ చెల్తించా లని ప్త త్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇలాంటి 

ఈ త్రర్వులు జారీ తయిన వారిలో కొండా వెంక 

టప్పయ్య . మద్ది వెంకటరంగయ్య, మంతెన వెంకట 

రాజు, చలసాని బసవయ్య మున్నగువారు వున్నారు. 

ఈ సందర్భంగానే గుంటూరులో 25 మందిని, తెనా 
లిలో 52 మందిని అరెస్టు చేశారు, | 

రహస్య రాజకీయ మహాసభలన్నింటికీ 
వహించడం విశేషం. 

ఆహో్యన సంఘా 

జూలె 7న తెనాలిలో జరిగే గుంటూరు జిలా రాజ 

కీయ మహాసభకు (ప్రతినిధులను రహస్యంగా “సమీక 
రించే నిమి త్తం ఎంతగా వ్యయ (పయాసలకు లోను 

కావలసి వచ్చిందీ ఈ (కింది ఉదంతాన్ని బట్టి మనం 

గ్రహించవచ్చు. 

అప్పట్లో తెనాలిలో హైస్కూలు పిద్యార్థి అయిన 

మహబూబ్ ఆదం తన గురువుగారు మంథత్రవాది 

వెంకటరత్నం అదేశానుసారం ఒకర్మాతి రామమూర్తి 

వెంటబయలుదేరాడు. రాతి 10 గంటల వేళ మహ 
బూబ్ అదంను వెంటనిడుకొని, కాలినడకను రైల్వే 

"సేషనుకు బయలు డేరొడు వారిద్దరు గాడిబొవి దగ్గ 

రకు చేరేసరికి, ఇద్దరు పోలీసులు" 'సెకిళ్ళపె తమను 
వెంటాడుతున్నట్టు “రామమూ ర్తి (గహించాడు. 

(పక్క-నేగల మార్కెట్లు 

దుకొణాల వరండాలో  నేలపె పడుకుని, ఆదంను 

తన పొట్టమీద పడుకోబెట్లుకొన్నాడు. అక్కడకు 
వచ్చిన సోలీసులు వాళ్ళిద్దరికోసం గె గాలిస్తూ ముందుకు 

సాగిపోయారు. పోలీనుల కను షగపిిః 

కొన్న పిమ్మట వాళ్ళిద్దరు రైల్వేస్టేషన్ చేరి, రై లెక్కి 
నిడుుటోలులో దిగారు. “అక్కడ ఒక మహిళా (పతి 

నిధిని వెంటబెట్టుకొని రామమూ రి, ఆదం తెనాలికి 

తిరుగు (వయాణమయ్యారు. రామమూ ర్తి టర్కీ 

టోపీ, . షెర్వానీ, పెజమా తొడిగాడు. "ఆమపాళ 

“బూబమ్మ' వేషంలో ముసుగు ధరించింది. ఆదం 

పైజమా తొడిగి, ఆ సాహెబ్ “బూబమ్మ' కొడుకు 

వేషం చేశాడు. తాత్కాలిక మైన “అమ్మ'ను “నాన్నను 

అయితానగరప్పాడు సమీపంలో. ఒక ఇంట్లోవదిలి 

ఆదం  తెలతెలవారు తుండగా తనదారిన తాను 

పోయాడు. అనుకున్న (ప్రకారం జూలై 7న తెనా 

లిలో గుంటూరు జిల్లా రాజకీయ మహాసభ తల్లా 

(ప్రగడ విశ్వసుందరమ్మ అధ్యక్షతన జరిగింది. అనం 

తరం తెనాలిలో మహాసభ ప్రతినిధులు వూరేగింపు 
జరిపారు. పోలీసులు జరిపిన లాఠీచారీలో రామమూ 6 

తల పగిలింది, రామమూర్తి త తమిళుడు, హోమియో 

వైద్యం చేసేవాడు. జూలై 16న రుద్రరాజు బంగా 
రమ్మ అధ్యక్షతన నర్సాపురం తాలూకా మహాసభ, 

జూలై 28న తల్లాప్రగడ (పకొశ రాయుడు అధ్యక్ష 

తన ఫేమవరం తాలూకౌె మహాసభ, లావు అంకమ్మ 

అధ్యక్షతన ఆగస్టు రన వాపట్ల తాలూకా మహాసభ, 

ఆగస్లు 16న కందింపాటి మాణిక్యాంబ అధ్య క్షత న 

తెనాలి తాలూకా మహాసభ. ఆగస్టు 26న టేకుమళ్ళ 
బుచ్చిరామాయమ్మ అధ్యక్షతన కైలాస. పట్నంలో 

విశాఖపట్నం. జిల్లా మహాసభ, సె ప్టెందిరు 26న 

వెంటనే రామమూ ర్తి 

తప్పించు 



నం (గామ బరి (లతో 

'బవనం తిరుమలమ్మ అధ్యక్షతన నెల్లూరు జిల్లామహో 
సభలు జరిగాయి. | ౯. 

అభిల భారత ఫె దీల దినోత్సవం 

జూలై 4వ తేదిన. రాష్ట్ర మంతటా అఖిలభారత ' 

ఖై దీల దినోత్సవం పాటించబడింది. కృష్ణాజిల్లాలో 

ఈ దినోత్సవం పెద్దఎత్తున జరిపారు. బెజపాడ+ చుట్టు 

పక్కల గామాలలో బులెపెన్లు వి 'స్పృతంగా 

పంచారు. వాలంటీర్లు పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు 

కూడా ఈ బులెశున్లను స్యయంగా యిచ్చే సాహసం 

_పదర్శించారు. జాతీయ గేయాలు పాడుతూ, ఊరే 
గింపులు జరిపారు. ఆ ఊ రేగింపుల పై 

చోట్ల తీవంగా లారీ చార్జీలు జరిపి 

అరేస్తు చేశారు. 

అనేక మందిని 

సాముదాొయక జరిమానాలు 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో ప్రజా బాహుళ్యం 

వి స్పృతంగా పాల్గొంటున్న (గామాలపై పెకక్ష కట్టిన 

(ప్రభుత్వం, ఉద్యమాన్ని దెబ్బ తీయడానికి పు ప్యునిటీవ్ 

పోలీసు దళాలను ఆ (గ్రామంలో ఏర్పాటుచేసి, 

సామూహిక జరిమానాలు విధించారు. కృష్ణాజిల్లా వెం(ట 

(పగడ (గ్రామంలో తిష్ట చేసిన ప్యునిటివ్ స్రోలీసుదళం 

జరిపిస దారుణమైన లాఠీఛాక్డీలో మద్దుకూరి చంద 

శేఖరరావు ర క్తం కక్కా_రు. ఆ గ్రామంపె పెరు. 4 వేల 

సామూహిక . "జరిమానా విధించి వసూలు చేశారు, 

డోకిప(రుకు చెందిన పామిరెడ్డి వెంకటసుబ్బారావు 

ఆ సీని జ ప్త చేశారు. బందరులో నండూరి బాపనయ్య 

బ్యాంకి డిపాజిట్లను స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. 

పతికలు, (పెస్సులపె అంక్రలు 

193092 స్వాతంత్ర్య సమర కాలంలో పత్రికల 

పైన, ముుద్రణాలయాల పై పెన రకరకాల నిర్బంధాలు 

విధించారు. “బరోడా సత్యా_(గ్రహ విజయం" ముదిగంటి 

జగ్గన్నళాస్రి రచించిన “భారత స్వరాజ్య యుద్ధం” 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కాం(గెస్ సంఘం ప్రచురించిన 

“దరి(ద నారాయణీయం” దావులూరు పుండరీకాక్షుడు 

రచించిన “నవయుగ గాందీ విజయం” 3. వంకట 

కానుక రచించిన “పూర్ణ న్వతంత్రం" వంటి 

పోలీసులు పలు - 

97 

(గంథాల (ప్రతులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకొని 

వాటిని నిషేధించారు. 
ఆ ఉద్యమ కాలంలో “ఆం(ధపత్రికితో సహో 

మొ త్తం 17 తెలుగు పత్రికలకు వార్నింగ్ యిచ్చి, 

వాటి ప్రచురణ క్ర ర్తల నుచి సెక్యూరిటీ మొతాలను 

(పభుత్వం డిమాండ్ చేసింది. జాతీయోద్యమానికి 

చెందిన కరప(కాలను (వచురిస్తున్నందుకు, ఒక కృష్టా 

జిల్లాలో నే మొ త్తం 14 (పస్సులను “బ్లాక్ లిస్టు న 

చేశొరు. ఏలూరులో “సత్యా_గహి” పత్రికను ముది 

స్తున్న _పెస్ను స్వాధీనం చేసుకొని, దాని యజమాని 

గోవిందాచారికి జైలుశిక్ష ఏధించారు. (పభుత్వం కోరిన 

సెక్యూరిటీ చెల్తి  ంచలేక, గుడివాడ నుంచి వెలువడు 

తున్న “దరి ద్రనారాయణ” స పత్రిక ప్రచురణను నిలిపి 

వేయవలసి వచ్చింది. 

రహస్య వ్మతికలు 

ఈ విధంగా (ప్రభుత్యం స్మత్రికా "స్వేచ్చను దారు 

ణంగా భంగ పర్చుళున్నందున, ఉద్యమకారులు 

కొన్నిచోట్ల రహస్యంగా (పెస్సులు నడుపుతూ, పత్రి 

కలు, కరపత్రాలు (ప్రచురించారు. పశ్చిమగోదావరి 

జిల్లానుంచి, “ఏర భారతి కృష్ణాజిల్లా ముదునూరు 

“సెంటర్ నుంచి “రేపే” వంటి రహస్య ప పత్రికలు వెలు 

వడ్డాయి. ఈ రెండు పత్రికల (ప్రచురణల ఆచూకీ 

తీయడం (పభుత్వం వల్ల కాలేదు. 

పోలీను ఇత్యావారాలు 

1982 ఉద్యమ కాలంలో, పోలీసుజులుం, అత్యా 

గారాలు మితిమీరిన ఉదంతాలు కొన్ని దేశ దేశాల 

(ప్రజల నిరసనకు గురి కౌవడం గమనార్హం. తూర్పు 

గోదావరి జిల్లాలో డి. వె. ఎస్. ప. ముస్తఫా ఆలీ 

ఖాన్, “డన్వుల సుబ్బారాయుడు” గా పేరొ రదిన సవిన 

స్పెక్టర్ బి: సుబ్బారావు, కృష్ణాజిల్లాలో డి.వె.ఎస్ .పి 

దావూద్ కొన్, సబిన స్పెక్షర్ ఫీలి “వెంక పేశ్వర్లు, 
లిలీ 

పృట్ గా పేరొందిన సార్జంటు వంటి పోలీసు అధి అది 

కారులు మహో దారుణంగా రాక్షసులవలె సత్యా(గ 

లను హింసించారు. 

కాకినాడలో బులుసు సౌంబమూ ర్షిని డప్పుల 

సుబ్బారాయుడు అమానుషంగా లాఠీఛార్జీ చేసి, సృహ 

సివి వడినోయేవరకు చావమోదాడు. “అలాగే డి. వె. 

.ము స్తఫాఆలీఖాన్ రాజమండ్రిలో నాళం ఫీము 
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రాజు ఇంటిలో వున్న డాక్ట రు (దిహ్మాజోస్యుల సుబ 
హా శ్రణ్యంను బయటకు పిలిచి, నిష్కారణంగా తన 
చేతిలోని లాఠీతో చావమోదుతూ “ఏరా, ఎక్కడ నీ 
గాంధీ ? ఇప్పుడు వచ్చి నిన్ను రక్షి నాడా 7” అని 
దుర్భాషలాడుతూ, (కింద పడవేసి బూటు కాళ్ళతో 
(పక్క ఎముకలు విరిగేటట్టు తన్నాడు. ఆ దొష్ట్యం 
ఫలితంగా డాక్తరు సుబ్రహ్మణ్యం ఊపిరితిత్తులు 

కూడా దెబ్బ చేన్నాయి. 

ఇదే డి. వె. . తరువాత తూర్పు గోదావరి 
జిల్లా గ్రామ "వచ వస్త్ర విక్రయానికి వ్యతి 
రేకంగా పికెటింగ్ చేస్తున్న కొశీభట్ల జగన్నాధం 
వంటిపై ఖాదీ దుస్తులు వలిపించి. “విదేశ వసా?లు 

ధరించమని నిర్బంధిస్తూ, చిత్రహింసలు పాల్టెశారు. 
ఆయనఖాది దుస్తులను ' తగలబెట్టాడు. ముసాఫాఆలీఖాన్ 
కొస (పతి లాఠీ దెబ్బకు ఆ సత్యాగ్రహి గాందీ... 
గాంధీ” అని ఉచ్చరిస్తూ, మొక్కవోని మనోస్టయి 
ర్యాన్ని (ప్రదర్శించాడు. బోయ్నెట్కో ఆ సత్యాగ్రహి 
నోరు బలవంతాన తెరిపించిన, ఆ దుర్మార్గుడు 
ఆయన నోట్లో సారా పోశాడు. ఈ అత్యా చారా 
నికి పాల్పడినందుకు, మ(దాను హైకోర్టు ముస్తఫా 
ఆలీభఖాన్ను గరి న రిస్తూ, జరిమానా విధించింది. 

వామనాకారుడు : లిల్లీ వుట్ |! 
వామనాకారుడై న సత త్యా(గహి సోతూద సే, రాజు 

మీసాలు పట్టుకొని గుంజిన లిల్లీ పుట్ సారంట్ 
యు ఆర్ లిల్లీ పుట్, ఐయామ్ లిల్లీ పుట్” అంటూ 
కోతిలాగ చిందులు తొక్కుతూ ఆ స్వాతం త్ర సమర 
యోధుడిని తీవ్రంగా లారీతో చావవాది జైలు శిక్ష 
వేయించి, నెల్లూరు జైలుకు పంపించాడు. 

ఇండియా లీగ్ (పతినిధివర్షం రౌక 
మహాత్మాగాంధీ నాయకత్వంలో “సాగుతున్న 

భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం (ప్రపంచ (పజల 
దృష్టిని అకర్షి ౦చే స్థాయికి చేరింది. లండన్లోని 
ఇండియాలీగ్ భారత దేశంలో స్టితి గతులను పరిశీలించి, 
నివేదిక సమర్పించవలసిందనీ కోరుతూ బెటండ్ 
రసెల్ అధ్యక్షతన ఒక (ప్రతినిధి వరాన్ని భారత 
దేశానికి పంపింది. ఆ (పతినిధివర్గంలో హెరాల్డ్ 
లాస్క్మి-, ఎలెన్ విల్కిన్ సన్, 'మోనికా వాట్ లే! 

_ బెజవాడ, గుంటూరు, 

గంగాధర శివ, దేవేంద్రుడు, 

తెల గునాథి న్నా, తత [లర 

ఎల్. డబ్ల్యు. మాటరు, కృష్ట షమీ నన్ 
మున్నగువారు సభ్యులుగా వున్నారు. ఆగస్టులో 
భారత దేశానికి వచ్చిన ఆ (సతినిధివర్షం సెపైంబర 
4 న ఆం|ధదేశానికి వచ్చారు. మాగంటి బాపినీడు 
ఆ (పతినీధివరం వెంట వుంటూ సహాయం చేశారు. 

ఎలూరు, రాజమండి, విశాఖ 

పట్నం వంటి [ప్రాంతాలను సందర్శించిన ఆ |పతినిధి 
వర్గం అనేక బహిరంగ సభలలో పేసంగాలు చేసి. 
రె తులను హరిజనులను స్వయంగా కలసి, అనేక 
విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ (ప్రతినిధివర్గం 
ఆం(ధ దేశంలో పర్యటిస్తున్నన్ని రోజులూ పోలీసులు 
“బుద్ధిమం తుల” వలె “3 పెద్దమనుషుల” వలె (పవ 
ర్రించడం గమనార్ల 0, బెజవౌడలో పోలీసుల అదీ 
నంలో గల" “ఆరధరత్న భవనాన్ని” తిరిగి ఆక 
మించడంకోసం సెపైంబరు 5 న సత్యా_గ్రహులు 
పునః (ప్రయత్నం చేయడం, వారిపె లాఠీఛార్జీ 
జరపకుండా, అరెస్టు చేయడం ఇందుకు ప్రత్యక్ష 
నిదర్శనం. గుంటూరు ఆం(ధ (క్రిష్టియన్ కాలేజీ 
ఆవరణలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఇండియా లీగ్ 
ప్రతిని ధివర్ల ౦ సభ్యులు మోనికా వాట్లే ప్రసంగిస్తూ, 
“భారత దేశంలో (బిటిష్ (పభుత్వం చేస్తున్న పనిని 
బెట్టి, బ్రిటిష్ జాతిని మొత్తంగా నిందించ వద్దని 
భారత పజలకు విజ్ఞ ప్తి చేసింది. ఆ _పతినిధివర్ష 0 
రిపోర్తు, రసెల్ పీఠకతో “భారత దేశంలో పరిస్తితి” 
పేరుతో (గ్రంథంగా వెలువడింది. 

కమ్యూనల్ అవార్డు 

భారత జాతి ఏకోను్మఖంగా ఖిటిష్ పాలనకు 
వ్యతిరేకంగా పోరాట రంగంలోకి దుముకుతున్నదని 
(గ్రహించిన, ఆంగ్లేయులు “విభజించి, పాలించే” 
తను నీతికి అనుగుణంగా, హరిజనులకు (పత్యేక 
నియోజక వర్గాలను ఏర్పాటుచేసే కమ్య్యూసల్ అవా 
ర్దును 1902 ఆగస్టు 17 న (పకటించారు. 

ఆంధ్రదేశంలో ఆ కమ్యూనల్ అవార్డుకు వ్యతి 
రేకంగా హరిజన (పముఖులు పలువురు వీరపోగు 
సుబ్బయ్య, మంగళగిరి రాఘవదాను, పరవస్తు దాసు, 

కుసుమ ధర్మయ్య 
వంటివారు నెల్లూరు, గుంటూరు, ఏలూరు, రాజమం (డ్రి, 
కొకినాడ, బందరు, గుడివాడ, మున్నగు చోట్ల హరి 



నం/గామ బోరి [తో 

జన సదస్సులు జరిపి, ఉమ్మడి నియోజక వర్షాలను 

ఏర్పాటుచేయాలని కోరుతూ తీర్మానించారు. 

ఆంగ్లే యుల పదుల ని (పమాదాన్ని (గహిందిన 

మహాళ్క గాందీ పెంబరు 40 నఆ కమ్యూనల్ 

అనార్జుకు నిరసనగా నిరాహారదీక్ష (పారంభించాడు. 

గాంధీజీ నిరశనదీక్ష (పారంభించిన రోజున 

ఆంధ దేశ మంతటా కౌంగెను వాదులు నిరాహార 

దీక్షా దినంగా పాటించి, హారాశ్ లు జరిపారు. అంట 

రానితనం పాటించబో మని ప్రతిన చేశారు. అందుకు 

నాందిగా అ నేకచోట్ల హరిజనులను (గామ బావులలో 

నీళ్ళ తోడుకో నిచ్చారు. 
హరిజన నాయకుడు డౌక్తరు అంబేద్కర్ తో సంప 

తింపులు జరిపిన జాతీయ నాయకులు సె సె పైంబరు 24 న 

ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. ఆ ఒస్పందం (పకౌరం 

హరిజనులకు 71 స్థానాలకు బదులు 148 స్థానాలను 

ఉమ్మడి నియోజకవర్గాలలో కేటాయించాలని అంగీ 

కారం కుదిరింది. బిటిష్ (పభుత్వం కూడ అందుకు 

అంగికరించవలసి వచ్చింది. సెపైందిరు 26 న 

మహాత్మాగాంధీ నిరాహారదీక్ష విరమించాడు 

బరంపురం కాల్పులు 

బరంపురంలో మితిమీరిన పోలీసు జులుంకు వ్యతి 

"రేకంగా (పజలు తిరగబడ్డారు. 1982 జనవరి 156 న 

పికెట్ చేస్తున్న వాలంటీర్ల ప పట్ల ఫోలీసులు ప్రవ రి రి 

స్తున్న తీరు చూసి, “సహించలేని (ప్రజలు రాళ్ళ 

రువ్వారు. పోలీసులు (పజల పై తీవ్రమైన లాఠీఛార్జీ 

చేశారు. చెల్లాచెదురై న (పజలు తిరిగి సమీకృతులై, 

పోలీసులపై "తిరిగి రాళ్ళు వర్షం కురిపించారు. అప్పుడు 

పోలీసులు ౩ తుపాకులు పేల్చగా అనేకమంది గాయ 

పడ్డారు. 

గాంది విడుదల : ఉద్యమం విరమణ 

1088 మే 8 న (పభుత్వం మహాత్మాగాంధీని 

విడుదల చేసింది, 1988 జూలై 14 న శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యమాన్ని తాత్కాలికంగా "నిలుపుచేస్తూ జాతీయ 

నాయకత్వం నిర్ణ యించింది. 

విప వకారుల చర్చలు 

కాకినాడ కం్యటకేసు 

మహాత్మాగాంధీ సాగిస్తున్న అహింసాయుత 

పోరాట పద్ధతుల పట్ల అపనమ్మకం కల్లిన యువకులు 

డానికి ప్లాను చేశారు. 
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కొందరు విష్తవ సంస్థలను ఏర్చాటు చేయడానికి ఉద్య 

మించారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, తీవ 
మైన లాఠీ దెబ్బలు తిన్న (పతివాద భయంకరాచారి 

(వేంకటాచారి గాంధీ - ఇర్విన్ ఒప్పందం కుదిరిన 

వెంటనే కాకినాడలో విప్ప వ కార్య (క్రమం మొదలు 

పెట్రాడు. బాంబులు (ప్రయోగించి హింసొ పద్ధతులు 

చేపట్టడంద్వారా మా(తమే ఆంగ్లేయులను పార ద్రోలడం 

సాధ్యమన్న నమ్మకంతో పతివాద భయంకరాచారి 

అనేకమంది విద్యార్దులను తన విప్ప వస ంస్టలో సభ్యులుగా 

చేర్చారు. కె. కామేశ్యరశాశ్రి, సిహెచ్. నరసింహో 

చారి, ఓరుగంటి వెంకట సుబ్బయ్య కుమారుడు 

ఓరుగంటి రామచంద్రయ్య (ఆంధ యూనివర్శిటీ 
హిస్తరీ _'ఫొఫెసర్ గా రిశైర్ అయ్యారు సిహెచ్, 

అప్పారాపు, సిహెచ్. రామమూ రి, వి. సుందరం, 

నండూరి నరసింహాచారి (ప్రభృతులు నరరూప రాక్షను 
లుగా (ప్రవ ర్థిస్తున్న పోలీసు అధికారులు ముసాఫా 

అలీఖాన్, డప్పుల సుబ్బారావు లను సఫా చేయ 
ఆ్ ప్లాను (పకారం బొంబాయి, 

కలకత్తా పుదుచ్చేరిల నుంచి ఆయుధాలు, పేలుడు 
పదార్దాలు సిహెచ్.ఎన్. చారి అండ్ సన్ను, 

కాకినాడ చిరునామాకు రవాణా చేయించారు. 

బాంబులు విసరి ముస్తాఫాఅలీని, డప్పుల సుబ్బా 

రావును సఫా చేయాలని భయంకరాదారి (పభృతులు 

1888 ఏపిల్ 6 వ శేదీ రాత్రి, తిరిగి ఏపిల్ 14న 
తేదీ రాత్రి పయత్నించి, విఫలులయ్య్యారు. మరుసటి 

రోజున పట్ర సగలే ముస్తఫా అలీని హతమార్చాలన్న 

దృష్టితో ఏపిల్ 15 వ తేదీ తెల్లవారు యూమున ఒక 

తువాలులో చేతి బాంబులు మూటకట్టి, కాకినాడ రేవులో 

ఒక పడవలో దాచి, (పక్కనే గల "హోటల్కు విస్త వ 

కారులు వెళ్ళగా, ఆ సమయంలో ఒక కూలీ కుతూ 

హలం కొద్ది సడవలోని ఆ మూట విప్పాడు. ఒక 

బాంబు పేలింది. "ఆ కూలీ స సృహ తప్పిపడి పోయాడు, 

వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, భయంకరాచారి 

(టంకు పె'బను స్వాధీనం చేసుకోగా, బాంబుల తయా 

రీకి ఉపయోగించే (పేలుడు పదార్ధాలు బయటపడ్డాయి. 

భయంకరాచారి నై జాం సంస్థానంలోకి పారిపోయాడు. 

తరువాత డప్పుల సుబ్బారావు కాజీపేట రె ల్వే 

సెషన్లో భయంకరాచారిని అరెస్టు చేశాడు, ఆ దళంలో 

మిగతా విష్ణ వకారులు కూడా పట్టుబడ్డారు. కాకినాడ 
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కుట కేసులో |పతివాద భయంకరాచారికి జె జై లుశిక్ష 

విధించి, అండమాన్ జై లుకు పంపారు. మిగతావారికి 

వివిధ రకాల శిక్షలు విధించారు. ఓరుగంటి వెంకట 

సుబ్బయ్య, ఆయన సతీమణి అప్పుడు జెలులో శిక్షలు 

అనుభవిసున్న దృష్ట్యా వారి కుమారుడు, కాకినాడ 

కుట శేసులో ముద్దాయి అయిన ఓరుగంటి రామ 

చంద్రయ్య మై మెనరు కౌవడంవల్ల ఆ యువకునికి జై లు 

శిక్ష విధించి, "బోర్స్టలొసూూ-ల్కు పంపారు. 

హిందూస్టావ్ సొషలిస్తు 

రివల్లి కన్ ఆర్మీ 

1088 మార్చి 10 "స మద్రాసులో “వి హిందూస్థాన్ 

సోషలిస్తు రిపబ్లి కన్ ఆరీ శ్రి "” అనే మరో విస్రవ సంస్థ 

ఏర్పడింది. తిరుచునాపల్తి జెలులో శిక్షలు అను 

భవిస్తున్న సత్యా_గ్రహులు కొందరు కలిసి, ఈ 

విస్తవ సంస్థ స్థాపనకు తీర్మానించారు. ఆయుధాలు 

సేకరించి, బొంబులు, తుపాకులు తదితర ఆధునిక 

అస్తాంలు ప్రయోగించడం ద్వారా, అవసరమెకే దోపి 
డీలు, హత్యలు కూడా జరుపుతూ, విస్తవ పద్దతులలో 

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సాధించడం 

లక్ష్యంగా నిర యించారు. ఈ సంస్థలో అంధధులై న 

కానూరు “రామానందచొదరి, ఏమ్. సభాపతి, 

వి. జోసెఫ్. కె. అరుణాచలం, శ. గోపాలళాత్తి, 

బి. బాలకృష్ణా రెడ్డి, బి. బలరామ రెడ్డి, ఆర్. ఆది 

శేషయ్య, బి. బాపిరాజు, డి. దశ రథరామరెడ్డి మున్నగు 

వారు సభ్యులుగా చేరారు. 

విస్త "న సంస్థ 

ఈ సంస రాష్ట్ర ఆరనె జర్లుగా ఆం(ధదేశానికి 
- థి (on) Me ఉం 

కానూరి రామానందచౌొదరి, తమిళనాడుకు రంగరాజు, 

పట్నంలో 19మంది, గంజాంలో 

తౌలుగునొటి నాల ౦/త్ట్రి 

కర్నాటకకు కృష్ణకుమార్. నియు కులయ్యారు. ఈ 
విస్త వకారులు మదాసులోని మైలాపూర్ ఇంపీరియల్ 

బ్యాంక్ దో పిడీకి చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది. అలాగే 
వారు గుండాలమ్మ మునసట్ యింటిని దోపిడీ చేయటా 

నికి చేసిన (ప్రయత్నం కూడా నెరవేరలేదు. పోలీసులు 
ఈ విస్త వకొరులందరినీ అరెస్టు చేసి కఠినశిక్షలు విధిం 

చారు. 

య RRR NRA 

జైలులో 72 రోజులు నిరశనం 

పాటించిన తెలుగు యోధుడు 

మాసు కుుటకేసులో నాలుగేళ్ళ కఠిన 

కారాగార శక్ష పొందిన కానూరి రామానంద 

చౌదరి జైలులో 72 రోజులపాటు నిరాహార 

దీక్ష సాగించి, జెలు అధికారులను లొంగదీసి, 

విజయం సాధించాడు. 

FANNIN NANA NS, 

1980.83 మధ్యకాలంలో జరిగిన ఉప్పు, శాసనో 

ల్ల ంఘన ఉద్యమాలలో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన 

191మంది స్వాతం (త్ర సమరయోధులు, ' కృష్ణాజిల్లాకు 

చెందిన 112 మంది సమరయోధులు జె జై లుశిత్లలు ఆను 

భవించారు. పశ్చిమ గోదావరిలో $2 మంది, తూర్పు 
గోదావరిలో 88 మంది, నెలూరులో 88 మంది, విశాఖ 

14మంది, అనంత 

పురంలో 14మంది జైలుకు వెళ్లారు. ఈః ఉద్యమాలలో 

బ్రాహ్మణులు, కమ్మవారు, క్ష,తియులు, వైశ్యులు, 

రెడ్లు (సముఖ పాత్ర వహించినటు మడాను (ప్రభుత్వా 

నికీ వివిధ జిల్లాల నుంచి అందిన రిపోరులను బటి 

తేలింది. న 



తెలంగాణాలో ఆం ధవుహాసభ అవతరణ 

రాజకీయం పోరాటం |పారంభం 

ఆం(ధదేశంలో ఉప్పు, శాసనోల ల ంఘనోద్యమాలు 

వెల్లువరూపం దాల్చిన కాలంలో, తెలంగాణాలో ఆంధ్ర 

జనసంఘం “ఆంధ మహాసభిగా రూ పాంత రంచెంది, 

(ప్రజోద్యమ స్వరూప స్వభావాలను సంతరింపచేసు 

కొన్నది. 

మెదక్ జిల్లా జోగిపేటలో 1930లో సురవరం 

_సతాపరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఆంధ్ర జనసంఘం 

మహాసభలో సంస్థ సేరును 'ఆం_ధమహాసభ'గా 

మారుతూ తీర్మానించారు. ఇదే మహాసభలో ఆంధ 

మహిళా సమాజం సభను కూడా జరిపారు. ఈ విధంగా 

ఆంధ మహాసభకు మహిళా విభాగం ఏర్పడింది. 

1980 నుంచి 1942 వరకు ఆంధ మహాసభ కాన్ఫ 

'రెన్సులతోపాపే, ఏకేటా ఆంధ మహిళా సమాజం 

కాన్ఫ రెన్సులు కూడా జరుగుతూ వచ్చాయి. ధర్మ 

వరంలో జరిగిన తొమ్మిదవ మహిళా మహాసభలో 

మహిళా సమాజం స్వతం[త సంస్థగా రూపొందింది. 

ఇటితు చూలు చైవం పాస్తా. రత్తాలు సా చిల్తా భాస వాలి చాచా ఆ మై పాత పాహై చమ 

'ఆం|ధి అన్న వదమే నై జాం 

re జు చ ఇష్ట తా 

న బొ తో శ శ 

నవాబుకు సంహెస్వవ్నం 

ళ్ 

ట్టి జి ఉస్టై పు ల కత నిం విం జ Cr) శస ల్యం ఇం శం త్వం త్వం చర్య శు 
హైదరాబాద్ సంస్థానంవిచ్చి త్తి త్రికి“ఆం(ధనుహో 

సభ” కొరణం కావచ్చునని ఆందోళన చెందిన * 

“ఆం(ధ మహాసభ” పేరును 

“తెలుగు మహాసభ'గానో లేక “తెలంగాణా మహో 

సభిగానో మార్చమని చేసిన సూచనలను తెలం 

గాణా నాయకులు తిరస్కరించారు. 

ఇ ఈ. శా వో 

+ శిల ట్రం శల శం 
నైజాం (సభుత go 

శ 0 

అ ఎ టీం. శు జి ఇసి స్టీం లిం ఇస్టం త్యం శం లం ర్యల 

టం 
శ ఈ క టీం త్: శః Ou + ళో శః 4+ 4, 

శ 
శక ర్య 

శ స కం 

న 

గీ క్ 

భత తతత 600006 చలి 96666 ఉలిలిచిలశింజళళప 

కొ త్తపేరుకు తగినట్టుగా నే, “ఆంధ మహాసభ” 

ఆశయాలు, లక్ష్యాలు వి “స్మృతిని, మరింత విశిష్టతను 

సంతరింపచేనుకొన్నాయి. అంతవరకు సాంఘిక 

సాంస్క్యతిక విషయాలకే పరిమిత మై వున్న 2 సితి 

తొలగి, జాగీర్ భూములలో ర తుల హక్కుల రక్షణ, 

స్తీ విద్య, వేశ్యావృత్తి నిర్మూలన, హరిజనోద్ధరణ, 

పర్హాపద్ధతి రద్దు, స్థానిక సంస్లలకు ఎన్నికలు జరపమని 

(పాథమీక విద్యను (పవేశ పెట్లమని కోరడం, వాలికా 

పాఠశాలల్లో తెలుగులో విద్యాబోధన జరగాలని కోర 

డం, ఆయుర్వేద వైద్య విచ్యాట్ ధన, తెలంగాణా 

సరిహద్దుల నిర్దారణ, సహకార సంస్థల స్థాపన వంటి 

అంశారికో కూడిన కార్య(క్రమాన్ని ఆంధ మహాసభ 

చేపట్టింది. 

ఆంధ్రుల ఆదర్శాన్ని పాటించి ఆంధ మహాసభ 

అడుగుజాడలలో నె జాం సంస్థానంల్ కన్నడ, మహా 

ష్! భాషా (ప్రాంతాలలో కన్నడ పరిషత్, మహో 

పరిషత్లు 1987లో ఏర్పడ్డాయి. 

నె జా నాం సంస్టానంలో రాజకీయ శ కుల పుట్టుకను, 

పెరుగుదలను మొగ్గలో నే తుంచి వేయాలన్న తచ్చపు 

బుద్దితో, నైజాం (పభుత్వం 1929లోనే (ప్రత్యేకంగా 

“క స్తే 50, | రసో ఉ తృర్వుసు జారీచేసింది. ఆ ఉ త్తు 

(పకారం, నైజాం "సంస్థానంలో ఎక్కడ, ఎవరు ఏ 

సభ జరిపినా పదిరోజులు ముందుగా (పభుత్వ అనుమ 

తిని పొందాలని, చర్చునీయాంళాలేమిటో కూడా ముందు 

గానే ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలని ఆదేశించారు. 

ఒకసారి ఆంధ్రమహాసభ నాయకులు బూర్గుల రామ 

కృష్ణారావు అప్పటి (పభుత్వ ఉపకార్యదర్శికీ " “ఆంధ 

మపోసభ రాజకీయేకర సంస్థ అనీ, (పథధానంగా 

“అది (గ్రంథాలయ ఉద్యమం మాత మే”ననీ వివరిస్తుం 

డగా, పక్కనే వున్న పోలీసు కమిషనర్ ఆర్క్ 

నాగ్ క క్రలుగజేసుకుని “అయ్యా | బెంగాలులో నేను 

గడీంచిన అనుభవాన్ని బిటి గంశథాలయోద్య మం 

అంపే ఏమిటో నాకు తెలుసు. అది విష్ణ వోద్యమం 

తప్ప మరొకటి కౌదు” అని హెచ్చరించాడు. 

“నె జాం కళ్ళలో దుమ్ము” 
1927లో. ఏర్పడిన ఇ _త్రెహాదు_ఉల్ _ ముస్లి మీన్ 

హా “ఆం(ధ మహాసభ ప్రమాదకర మైన ఉద్యమానికి 

నాదులు వేస్తూ, పెకి మ్మాతం అమాయకతను (పద 

సూ, నై నె డాం నవాబు కళ్ళలో దుముు కొట్టు 
"కున్న 

దని విమర్శించింది. 

రొష్ల 
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ఎది ఏమెనా, తెలంగాణా (పజలలో రాజకీయ 
చైతన్యం కల్పించడానికి, ఆంధ్ర మహాసభ కారణ మెన 
దనడంలో సందేహం లేదు. అనతికాలంలోనే అది 
తెలంగాణా (పజల ఆశలకు, ఆశయాలకు (ప్రతీకగా 
మారింది. 

ఆం(ధ మహాసభ రెండవ కాన్ఫరెన్సు 1081లో 
దేవరకొండలో బూర్లుల రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన 
జరిగింది. ఈ మహాసభలో అత్యధిక (పతినిధులు 
తెలుగులో (పసుగించారు. హైదరాబాద్ సంస్థానంలో 
తెలుగుభాషా వ్యా పికి ఆంధ జనసంఘం చేసిన కృషి 
ఫలించిన దనడానికి ఇదొక నిదర్శనం. 

దేవరకొండ మహాసభ అనంతరం హెదరాబాద్ 
(పభుత్వం ఆం ధమహాసనభ పట్ల శ్యతుత్వ వైఖరీ 
అవలంబించసాగింది. మూడవ మహానభను జరుపుకొన 
డౌనీకి మూ డేళ్ళ తరవాత గాని, నెజాం పభుత్వం 
ఆంధ మహాసభకు అనువుతి ఒసగలేదు. 1984లో 
ఖమ్మంలో పులిజాల వెంకట రంగారావు అధ్యక్షతన 
మూడవ మహాసభ జరిగింది. 1885లో సిరిసిలాలో 
మాడపాటి హనుమంతరావు అధ్యక్షతన నాల్లవ మహా 
సభ, 1986లో షాద్నగర్లో శ.వి. రంగా రెడ్డి అధ్య 
క్షతన అయిదవ మహాసభ జరిగాయి. 

కాకినాడలో తొలి హైదరాబాద్ 
Qe 

రొజకీయ మహాసభ 

నె జాం సంస్థానంలో రాజకీయ సభలు జరుపుకునే 
అవకాశం లేనందున, హెదరాబాద్ రాజకీయ మహో 
సభలన్నీ నెజాం సంస్థానం వెలుపలనే జరుప్తకొన 
వలసి వచ్చింది. మాడపాటి హనుమంతరావు, వామన్ 
నాయక్, రాఘవేంద్రరావు శర్మ వంటివారి కృషి ఫలి 
తంగా 1928 లో కాకినాడలో మాధవరావు ఆజే 
అధ్యక్షతన తొలి హైదరాబాద. రాజకీయ మహాసభ 
జరిగింది. తరువాత రాజకీయ మహాసభలు 1926. 
1928, 1989 లలో వరుసగా బొంబాయి, పూనా, 
అకోలాలలో జరిగాయి. 

చె తన్య వెలువకు సంస్కరణ 
(amma ౧౧ 

అడకట 
GB 6 

హెదరాదాడ్ సంస్థానంలో, ముఖ్యంగా “తెలంగాణా 
(పాంతంలో 1980 నుంచి రాజకీయ చైతన్యం వెల్లి 

తెలుగునాట న్నా తం్యత్య 

విరియ సాగింది. ఈ విషయాన్ని నై జాం ప్రభుత్యం 
గమనంలోకి తీనుకొనక తప్పిందికాదు, ఈ రాజకీయ 
చైతన్య వెల్లువకు అడ్డకట్లలు వేసి, అదుపులో పెట్ట 
డానికి నెజాం నవాబు 1997 లో దివాన్ బిహదూర్ 
అరవముడు అయ్యంగార్ అధ్యక్షతన రాజ్యాంగ 
సంస్కరణల సూచనకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు 
చేసింది. అదే సంవత్సరం నిజామాబాద్లో జరిగిన 
ఆం(ధ మహాసభ కాన్ఫ రెన్సులో మొట్రమొదటిసారిగా 
రాజకీయ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. హైదరాబాద్ 
(పేజా సదస్సు తరఫున (పభుత్వ్వానికి వినతి ప్మతం 
సమర్పించే అధికారాన్ని ఆ మహాసభ కె.వి. రంగా 
రెడ్డికి దఖలు సరుస్తూ తీర్మానించింది. 

అతివాదం వె వు మొగ్గిన ఆం| ధవముహాసభ 
1941 వరకు ఆంధ మహాసభ మితవాద నాయకు 

లెన కె. వి. రంగారెడి, మందుగుల నరసింగరావు, 
మాడపాటి రామచంద్రరావు వంటివారి (సాబల్యంలో 
వుంది. అయితే 1941 తో నల్లగొండ జిల్లా చిలు 
కూరులో జరిగిన ఆంధ మహాసభ కాన్ఫ రన్సులో 
అతివాద నాయకులై న రావ నారాయణరెడ్డి, బద్దం 
ఎల్లారెడ్డి సంటి వారిది పైచేయి కావడంతో, తెలం 
గాణా రాజకీయ పరిస్థితిలో మౌలికమైన మార్పులకు 
(పాతిపదిక్రలు పడినవి. 

ఆర్య సమాజం కార్యకలాపాలు 
పేధానంగా మతపరమెన, సామాజికమెన స్వభా 

వంతో ఏర్పడిన ఆర్యసమాజం ప్రభావం శెలంగాణా పె 
అంతగా వి సరించలేదు. దాని కార్యకలాపాలు హైదరా 
బాద్ నగరానికి, మ కోరాష్ట్ర, కన్నడ (ప్రాంతాలకు 
మాత్రమే సరిమితమైనవని చెప్పవచ్చు. ఆర్యసమాజ 
నాయకులైన మహాత్మా నారాయణస్వామి, కేశవరావు 
కొరాట్కుర్ , పండిట్ వినాయకరావు విద్యాలంకార్ , 
పండిట్ నరేం(దజీ వంటి వారంతా ఆ౦(ధ్రేతరులే. 

1028 లో హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని కర్నాటక 
_పాంతంలో సిద్దికే దీన్దార్ అనే వ్యకి తాను 
చెన్న దిసవేశ్వర _ అవతారమని, ఇస్తాం. లింగాయత్ 
మతానికి ఆధునిక స్వరూపమని, కనుక అంతా ముస్తం 
మతం స్వ్వికరించాలని (పచారం మొదలు పెట్టాడు, 
“దిన్ దార్ ఉద్య మం”గా అది పిలువబడింది. ఆ ఉద్యమా 



నత్కగాము చరిత 

నీకి వ్యతిరేకంగా ఆర్య సమాజం 
(ప్రచారం [పారంఖించి, నైజాం (పభుత్వ కోపాన్ని 
గురయింది. ఈ సందర్భంలో గుల్బర్గా, ధూళి పే 
వంటి [పాంతాలలో కలహాలు చెలరేగాయి. 1989 లో 
ఆర్య సమాజం సత్యా_గహ ఉద్యమం నడిపింది. 

వేలాదిమంది ఆ సత్యా _గహోద్య మంలో పాల్గొ 
న్నారు, 1989 తో యాదరాబాద్ (పభుత్వం కొన్నీ 

సంస్కరణ లు (పకటించటంతో ఆర్యసమాజం తన 
సత్యా_గహో ద్య మాన్ని విరమించింది. 

చాదరాబాద్ _ ట్ కాంగెన్ స్థావన 
ఆం|ధ మహాసభ + నాయకులే న బూర్గుల రామకృష్ణా 

రావు, రావి నారాయణ రెడ్డి వంటివారి సహాయ సంపత్తు 
లతో స్వామి రామానందతీర్థ 1988 జనవరి 29 న 
హైదరాబాద్ సెట్ కాంగెస్ను ఏర్పాటు చేశారు. 
పె ముగురితో పాటు, కాశీనాధరావు వైద్య, రామకృష్ట 

హట్ వంటి వారితో రాష్ట్ర కమిటీ ఏర్పాటయ్యింది. 

1988 సెపెంబరు 9 న హైదరాబాద్ సెట్ కౌంగెస్ 

మహాసభను జరపాలని “నిర్ణయించాటే. ఆ మహా 

సభను అప్పటి హెదరాబాద్ ప్రధాని సర్ అక్బర్ 

హైదరీ నిషేధించాడు. పభుత్వ నిర్బంధ విధానానికి 

వ్యతిరేకంగా సత్యా(గహోద్యమం నదపాలని సెట్ 

కౌం(గెస్ నిర్హయించింది. 

1938 సత్యాగహోద్యమం రాజకీయ 

పోరాటానికి నాంది 

“హైదరాబాద్ సంస్థానంలో రాజకీయ పోరాటానికి 

19838 8 సత్యా (గహోద్యమం నాందిగీత మైంది. పౌర 

హక్కుల కోసం సొగిన ఈ సత్యా గహోద్య మంలో 

స్టేట్ కాంటగైెస్ సతో పాటు ఆర్య సమాజం, (ప్రజా 
మండలులు, హిందూ మహాసభ, హిందూ పొర 

హక్కుల సంఘం వంటి సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. ఆ 

విధంగా 1888. సంవత్సరం నై జాం సంస్థానం చరి 

(తలో చెరిగిపోని ప్రాధాన్యాన్ని, ప్రాముఖ్యాన్ని సంత 

రింప చేసుకొన్నదం పే అతిశయో క్తి కాదు. 

పెద్ద ఎత్తున 

30 ఏళ్ళు ఆలస్యంగా 

“వందేమాతరంి 

భారత దేశాన్ని ఊ్యరూత లూగించిన “వందే 

మాతరం” ఉద్యమం, దాదాపు 80 యేళ్ళ ఆలస్యంగా 
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హెదరాబాద్ సంసానంలో 
కాలా యి 

1988 లో ఉవ్వెతున 

సాగింది. ధో 

1988 దసరా ఉత్సవాల సందర్భంలో ఉస్మానియా 

యూనివర్శిటీ “వి” హోస్టలులోని పొందూ విద్యార్థులు 

తమ ప్రార్థనా సమావేశ సమయంలో “వందేమాతరం” 

గేయం పాడటం ప్రారంభించారు. ఇది హాస్టల్ అధి 
కారులకు ఆగ్రహం కలిగించింది. వారు హాసల్ లోని 

ప్రార్థనా మందిరాన్ని మూసివేశారు అయినా విద్యా 
రులు" తమ పట్టుదలను వదలక, (పార్టనా మందిరం 

వరండాలో నై వందేమాతరం” గేయం పాడుకొన 

సాగారు. ఈ గొడవ చివరకు హిందూ విద్యార్థులను 

కాలేజీ నుంచి బహిష్కంరించే స్టితికి దారితీసింది, 

1888 నవంబరు 29 న|పో చాన్సలర్ “వ్ర” హాస్టల్ 

లోని హిందూ విద్యార్థులందరిని కాలేజి నుంచి 

సస్పెండ్ చేసి, సాయం(తంలోగా హాస్టల్ గదులు 

ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించాడు. దానిపై ఉస్మానియా 
యూనివర్శిటీ విద్యార్థులంతా సమ్మె పారంభించారు. 

వి _స్తరించిన విద్యార్థి సమ్మె 

ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలో (ప్రారంభమైన 
“వం దేమాతరం' సమ్మె నైజాం సంస్థానంలోని ఇతర 

పట్టణాలకు దావానలంలా వ్యాపించింది" 

“1938 నవంబరు 29 న _ప్రారంభమైన ఈ సమ్మె 

డిసెంబఠు 10 వ శేదీ వరకూ కొనసొగిన ఫలితంగా 

ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ (పోచాన్సలర్ ఒక అల్లి 

మేటమ్ జారీ చేశాడు. సమ్మె చేస్తున్న విద్యార్థులు 

వెంటనే సమ్మె విరమించి, క్షమాపణ చెప్పకపోతే, 

వారందరినీ విద్యాసంస్థలనుంచి బహిష్కరిస్తామని 

హెచ్చరించారు. ఆ హెచ్చరికను విద్యార్దులు పాటించ 

లేదు. ఫలికంగా డిసెంబరు 12 న 850 మంది ఉఊస్మా 

నియా యూనివర్శిటీ విద్యార్థులను, 70 మంది సిటీ 

కౌ లేజీ విద్యార్దులను, 878 మంది గుల్బర్గా కాలేజీ, 

హైసూ్యూలు విద్యార్దులను, 1290 మంది మహబూబ్ 

నగర్ హైస్కూలు విద్యార్థులను ఆయా విద్యాసంస్థల 

నుంచి బిహిష్క-రిస్తూ G&G త్తర్వులు జారీచేశారు. తాము 

బహిష్కరించిన విద్యార్దులను భారత దేశంలోని ఇతర 

యూనివర్శిటీలవారు చేరు సృకోరాదని కూడా ఉస్మానియా 

యూనివ ర్మిటీవారు (ప్రత్యేకంగా ఇంటర్ యూనివర్శిటీ 

బోర్లుకు విజ్జి పి చేశారు. అయినా, నాగపూర్ యూని 
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వర్శిటివారు ఈ విజ ప్రిని పాటించక, నూకల రామ 

చం(దా రెడ్డి, అచ్యుత రెడ్డివంటి విద్యార్దులను వేద్చు 

కొనసా ఎరు 

ఈ వందేమాతరం ఉద్యమంలో పి. వి. నరసింహా 

రావు, హయ్య గీవాచారి, దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు, 

అరుట్ల రామచం(దారెడ్డి, బి. ధర్మభిక్షం వంటివారు 

పముఖపాశ్ర వహించారు. 

a DAC Gece cece Pp 

౧ (పతి లాఠీ దెబ్బకు “వందేమాతర మొ”! 

| సమాధానం 

శ అదే సమయంలో ఆర్య సమాజం సాగిస్తున్న 
గ ఆందోళనలో అరెస్టు అయిన, రామచంద్రరావు 
గ్గ అనే సత్యాగ్రహి" జైలులో (_పార్ధనా సమ 

గ యంలో “వందేమాతరం? గేయం" పాడటం 

టో 

| 
భో 

7 
శో 

ర్ 
న్ 

| 
Vp 

f 
ఖో 

1 
ఖో 

: మొదలు పెట్టాడు. అందుకు జై లు అధికొరులు | 
గ్గ క్ న్ అభ్యంతరం చెప్పారు. అయినా ా  రామచందరావు ] 

| “వందేమాతరం” పాడటం ఆపలేదు, దానిపె J 
గ కైలు అధికారులు ఆయనను జైలు ఆవరణలోకి ఏ 
(గ తీసుకెళ్ళి, లారీఛార్తి మొదలు పట్టారు. తన Y 

| 

1? పంటిపై పడే (పతి “* లారీ దెబ్బకు “వందేమాత 
గ రం” "అంటూ రామచం[ద్రఠావు జవాబు 
A చెబుతూ నే వున్నాడు. లాఠీ దెబ్బలు ఆయన | 
(| వంటిపై పడుతూనే వున్నాయి ఆయన వంటి 
గ నుండిర డ్రం చిమ్ముతూనే వున్నది. స్సహ 
గ్గ తప్పి, నేలకూలేవరకూ అయన *వంజేమాత | 
1 రం” అని స్మరిస్తూ నే వున్నాడు. అం | 
4 ఆయన తదాదిగా వందేమాతరం రామచం[ద థ్ 
గ రాపుగా సరువబడుతున్నాడు. ? 

జొతియ నాయకుల (పశంసలు 

నెజాం సంస్థానం విద్యార్థులు సాగించిన వందే 
మాతరం ఉద్యమాన్ని బలపర్చుతూ మహాత్మాగాంధీ, 
సుభానుచం్యద్రటోసు, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, 
సావర్కార్ వంటి జాతీయ నాయకులు సందేశాలు 
పం పారు. 

తౌలుగునొటి స్మాధితొం/తో క్రొ 

పేట్ కాం గన్ సత్యా(గహం 
రం ( 

హెదరాబాద్ “సేట్ కొం(గస్ మహాసభ జరప 

డానికి అనుమతి “కోరుతూ 1988 ఆగస్తు 27 న 

స్వామి రామానంద తీర్ధ సత్యా_గ్రహం జరిపి అరెస్టు 

అయ్యాడు. అనంతరం సెట్ కౌంటగెస్ నాయకులు 

సత్యా(గహోద్యమ నిర్వహణకు ఒక కార్యాచరణ 

సంఘాన్ని నియమించారు. హైదరాబాద్ పేట్ 
కౌం(గస్ను, కార్యాచరణ సంఘాన్ని కూడా హైదరా 

బౌద్ _సభుత్యం అకోబర్ 24 న నిషేధించింది. 

1888 అక్షోజరు 24 న సైట్ కొం(ాస్ అగ నాయ 
కులు గోవిందరావు నానల్, రావి నారాయణరెడ్డి, రామ 

కృష్ణ ధూత్, జనార్ధనరావు దేశాయ్లతో పాటు సత్యా 

(గహోద్యమాన్ని 'పారంభించి, అరెస్తు అయ్యారు. 
హైదరాబాద్ లోని సులాన్ బజార్ క్రాక్టవర్ _పొంతం, 

కౌచ్చిగూడా రైల్వే పేషన్, అబిద్షాపు పోలీస్ సెషన్, 
ఫతేర్ ఘట్టి (ప్రాంతాలలో వారానికి రెండు మూడు 
సార్లు చొప్పున సత్యా(గహ కౌర్య_(కమాలను నిర్వ 
హించారు. ఈ సత్యా(గహోద్యమంలో అరెస్టయిన 

వారిలో రాజారెడ్డి, అప్పారావు 'షెళ్కార్, శె పైన్ 
జోషి, రాఘ వేంద్రరావు, గ్రీనివాసరావు, బద్దం ఎల్లా 
రెడ్డి, ఎన్, కె. రావు, దిగంబరరావు “బిందూ 
పి. వెంకటరావు, హైదరాబాద్ కు చెందిన ఎమ్. హెచ్. 

కులకర్ణి, ఖమ్మం మెట్టుకు చెందిన అల్లూరి నరసింహం, 
శ్రీరాములు, అ(క్రఫ్పాల్టాకు చెందిన క. ముకుందరెడ్డి, 
భువనగిరికి చెందిన బి, రామ రెడ్డి, రత్నా రెడ్డి, కొండా 
రెడ్డి, ఆర్. వి, రంగారెడ్డి. "షేక్ నవీసా హెజ్, షేక్ 
మొయినుద్దీన్, మహబూబ్నగర్కు చెందిన వెంకట 
రెడ్డి, అనంక గోవింద కులకర్ణి , ఎమ్. వెంకయ్య, 
మోతీలాల్, దుర్గయ్య, మల్తారావు, నరసయ్య, శంకర 
రావు ఖనపుర్కార్, గోపాలళాస్త్రి దేవ్, ఎమ్. రావు 
చం(దరావు, యల్లాప్రగడ సీతాకుమారి, (పేమరాజ్ 

యాదవ్, మల్ల య్య యాదవ్, ఆరుట్ల లక్షీ స నరసింహో 

రెడ్డి, వీరారెడ్డి, కాళోజీ నారాయణరావు మున్నగు 



నం (గామ భరిత 

వారున్నారు. మొ త్తం 400 మంది సత్యా్యగ్రహులు 18 

దళాలుగా సత్యాగ్రహం చేశారు. ఆఖరి సత్యాగ్రహ 

దళానికి డిసెంబర్ 24న 1కి వ 

వైద్య నాయకత్వం వహించారు. 

డిసైటర్' కాసీనాధరావ 
3 

ముహాతా డ్రా హాం 

సలహా _వకారం అంతటితో & సత్యాగ్రహ ఉద్య 

మాన్ని షిరమించారు. 

సేట్ కాంగెస్ నడుష్పతున్న సత్యా(గ్రహోద్యమం: 

మఠతత్వంతో కూడినదిగా చిషతించె (ప్రమాదం వున్న 

దృష్ట్యా గాందీజీ ఆ ఉద్యమాన్ని 

సూచించారు. 

చిరమించా తిని 

మహాత్మాగాంధి అభిలాష (పకా 

14 

తొలగంచలేదు. 

103 

Sd = జూ == భ్ జస అట « 

వభజాని సర్ అక్షర్ హాదరీ నత్వా(గహులను ఐదు 
కనక. జ చ్చ తి 

అమా జాకి 

దల చేసినా, సట్ కాంగెస్ పె నిషథాన్ని మా(త్రలి 
చు యు a 

బారక పజలక, “జాదరాదాద్ సంస్థా వానంలోని 
(AR 

ప్రజలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణా | ప్రాంతంలో కసి తెలుగు 

చ్రజ శాస ముందు వెనుకలగా రాజకీయంగా 

కై కన్యవంటరవుకూ, పోరాటానికి సన్నద్దమవుళు 
లాలు 

న్నటు హెదరాబాద్ సంస్థానంలో 1938 లో పేట్, 
ర అజా 

, 
ల 

కాం!|గెస్, ఆర$సమాజం, విద్యారుణు జరిపిన ఉదా 

ల్ రీఆ తి 

మాలు, స మె ఫోరాటాణ నిరూపినున్నఎ. 



గ్ా 

ఉద్యవు విరవంణతో ఆకౌభంగం 

అతివాద శరుల పెరుగుదల 

1938 జూలె 14 న మహాత్మాగాంధి శాసనోల్ల ౦ 
ఘన ఉద్యమాన్ని విరమిస్తూ చేసిన (పకటన దేశ 
వ్యాప్తంగా [పజలలో తీవమైన ఆకాభంగం కలిగించ 
డానికి దారితీసింది. ఈ ఆశ్రాభంగచే ఆం(ధ(పదేశ్లో 
అనేక రాజకీయ పరిణామాలకు కారణమైంది. 

గాందీజైి నిష్క్రమణ 
దేశంలో సోషలిస్టు భావాలు బలపడటం, సోష 

లిసుల పలుకుబడి పహెచ్చుతుండటం గమనించిన 
మహాత్మాగాంధి 1994 లో కౌంగగెస్ సంస్టనుంచి 
నిప్క9మించాడు. సోషలిస్టులు (పకటించ్చిన కౌర్య 
(కమంతో నేను ఏకీభవింపజాలను. కాని, వారి అభీ 
(పాయాలను (ప్రచారం చేనుకొ నేందుకు గల స్వాతం 
(త్యమును ఆపుటకు నేను సద్దపడను. కాం(గైనులో 
వారు అధిక సంఖ్యాకులై న, నేను కౌం[గెసులో ఉండి 
జాలను” అని గాంధీ వివరించాడు, (1934 'నెపైందిరు 
22 వ కేది, కృష్టా పత్రిక 

ఆంధ కాం|గెసులో గొడవ 
అంతకు కొద్దిరోజుల ముందు, 1984 సెసైంబరు 

14 న బెజవాడలోని దుర్గావిలాస్ (సుతం ఆం|(ధ పత్రిక ఆఫీసు భవనంలో అంధ కాం(గెస్ కమిటి సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో కొండా వెంక టప్పయ్యపంతులు గాంది నాయకత్వం పట్ర విశ్వాసం (పక టించే తీర్మానాన్ని (పతిపాదించగా, జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య ఆ తీర్మానాన్ని తీ(వంగా వ్యతిరేకించాడు. తీర్మానానికి అనుకూలంగా కేవలం ఆరుగురు మాతమే ఓటుచేశారు. ఫలితంగా ఆ తీర్మానం వీగ పోయింది. మహాత్మాగాంధి నాయకత్వంవట ఆంధ్ర కాం(గెస్లో వున్న నిరసనభావం త్మీవత ఆ విధంగా వ్య క్రమెంది. 

ఆనాటి ఆంధ్ర కౌం(గను నంఘ సమా వేశం ధోరణి గురించి కృషాప్మత్రిక సంపాదకీయ వ్యాసంలో ఇలా మా. 

వ్యాఖ్యానించారు. 

“...వృద్దుల రోజులు అ సమించ్రినవి, యువకుల: థు అటి రోజా లుదయించుచున్న వి. భావికౌలం వారిది. 
కౌం(గెస్ యువకుల హా సములలో బడునని ఛీతి. చెందవలసిన పనిలేదు. కాం్యగెసును స్వతం(త్రముగ నడుపగల యువసాహనకు లున్నారని సంతసించ.. 
వలసిన సమయమిది. వు 

ర 
ట్ర్ 

థా 
నో er EX ల © డ్ ౬ యువకులు కాం(గెసును స్వాఢీనం చేసుకొనెదరు. 

గాక । భ కితో వానికి సలాం పెటి, దేశమును నడుపు 
బాధ్యత స్వీకరించెదరుగాక. * 

(కృష్ణాపత్రిక 229_ 1984) 
గాందీ అం థ్ పర్యటన 

1808 డిసెంబరులో మహోత్మాగాంధి ఆం(ధ దేశంలో 15 రోజులపాటు పర్యటించి, అంటరాని తనం నిర్మూలనావశ్యకతను గురించి (పచారం చేశాడు. ఆయన 3౩ మిద. 1024 మెచ్చ, కారులో (SR 105 మెచ్చు, లాంచీలలో 15 మెచి” కాలినడకన యా రెండు మెచ్చు (పయాణంచేసి, 78 (గొమాలను, పట 
కొలను సందర్శించి మొతం é లక్షల మంది వజ. రెన 88 సభలలో (పనంగించారు. మొ తం 15 లక్షల మందికిపెగా ఆయన దర్శనం చేసుకొన్నారు. రు. 58,177 ల నగద్దు రూపంలో, లు. 9250ల నగల రూపంలో విరాళాలు వనూరా నవి. 

రంగా రె తు ఉద్యమం 
1934 లో ఆచార్య రంగా రె తుజనోదరణకు రెత్తు య స రక్షణ సంఘాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ౩ తీ యువకహాన్లు. 

డా వైతన్యవంతం చేయడానికి ఆయన ౩ తువిద్యా లయాన్ని నిడు బోలులో నిర్వపాంచారు. కో వదా లయంలో తర్భీదు పొందిన వారిలో గౌతులచ్చన్న,.. కందుల ఓబు లరెడి, పి. తీమ్మా రెడ్డి, చేగిరెడి బాలి రెడి, 
. 

a గెౌ(రకెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య మున్నగు వారు. వున్నారు. 

హరినర్యో కమరావు, వి. రామదాను. 
ల్లి సత్యనారాయణ చౌదరి, గుమ్మిడిదల 



నం (గాము బోరి[ల 

"వెంకట సుబ్బారావు వంటి పెద్దలు, 1988 ఆగస్లు 24న 

బెజవాడలో సమావే శ మె, హర ర స్వరాజ్యం “కోనం 

ఆందోళన కొనసాగించే నిమి త్తం ఆంధ స్వరాజ్య 

పార్తీని స్థాపించారు. పూనా ఒప్పందం (పాతిపదిక పై 

కుల, వీత విజేదాల నిరూ్యూలనకు కృషి చేయాలని, 

రైతుల రుణభారాన్ని (కమెొజణా రూసమాపుతూ వ్య 

సోయదారుల స్థితిగతులను MS ఆకొత న 
ఎనో 

ట్ 

పార్తీ తన లక్ష్యాలుగా ఏకటించింది. 

కూలి రన సమితి 

మహాత్మాగాంధి నాయకత్వం దేశానికి ప 

భావించిన యువకులే న కౌం(గస్ కార్యకర్తలు 

కమ్యనిన్టులుగా దూరారు. అప్పట్లో కమ్యూనిస్టుపార్తీ 

షేధంవుంది. కనుక ఆం(ధథ దేశంలో కమ్యూనిస్ట నిసు 

వ్వ దీ రక్షణ సమితి” పేరుతో కార్మికులను, వ్యప 

నాయ కూలీలను సంఘటితపర్చేందుకు 

రు. . 
తొలుత 1885 మార్చిలో గుంటూరుతో “కూలి 

రక్షణ సమితి” ఏర్పడింది. తరువాత _ బెజవాడ, 
నెల్లూరు, తెనాలి, ఏలూరు, భీమ 

లకు ఆ సంఘం శాఖలను వి స్టరింప చేశారు. అంద 

"దేశంతో వర్ష సంఘాల నిర్మాణానికి “క్యారీ రక్షణ 

సమితి” పుసోదులను చేసిందని చెప్పవచ్చు. 

లోను, వ్యవసాయ 

కల్లించే (పచారాన్ని ఈ సమితి ముమ్మరం 

చింది, 

ఉద్యమిం 

ర్త 

వరం వంటి (పాంఠా 

కారి శ్రైకులి 

య కూలీలలోను, వర చెతన్యం 
fn en 

గా సౌగిం CUTE 

నోషలిసు పారీ పుటుక 

అంతకుముందే, గాంధీజీ ధోరణితో విసుగు చెందిన 

అతివాదులు ఆచార్య గోగినేని రంగా నాయకత్వంలో 

ఆంధ సోషలిస్టు పార్టీని స్థాపించారు. యువతరానికి 

అతివాద ధో రణీకి ప్రాతినిధ్యం వహించే పుచ్చలపల్లి 

సుందరయ్య, మద్దూరి అన్నపూర్ణ య్య, చం(డ రాజే 

శ్యరరావు, కొవ్వోడి లింగరాజు” కంభంపాటి సత్య 

నారాయణ (సీనియర్స్, అల్లూరి సత్యనారాయణరాజా 

వంటి (పముఖులు 1994 జూన్ 28 న బెజవా వాడలోనే 

సమావేశమె, ఎన్. 

అహ య్య స్టన్ కార్యదర్శిగా ఆంధ సోష 

సు పారీని సాపించారు. 
సె ఈ వ 

. రంగా అధ్యక్షులుగా, మద్దూరి 
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వర్ల సంఘాల నిర్యాణం 

స్వరాజ్య సాధనకు, సొ సోషలిస్టు స సు ా (కాలపై సమః 

డాన్ని పునర్వ్యవ సేకరించడానికి "అనువైన 'ప్రజోడ్య 

మాన్ని నిర్మించి నిమి ౦ వర్ష | పాతి పదిక పె పె కార్మిక. 

కర్షక _ సంఘాలను ని సోషలిస్ట పుపారీ నిర 

in) ) 

వుండాలని ఈ కొ త పానీ విదింధనావళితో గిరేశం 
వో ల ౧ 

దారు. ఈ పారి కాం(గెను సోషలిసు పాకీగా పిలువ 

బడింది. 

న 

తోని యువకులకు, రాజకీయ అర్హశా స విషయాలను 

బోధించడానికి . రాజకీయ పాఠశాలలను నిర్వహించే 

సద్దతిని రాజ కీయరంగంలో (సవేశ పెట్టారు. 

1937 వేనవిలో గుంటూరుజిల్లా "కాత త్తపట్నంలో 

తొలి రాజకీయ పాఠశాల నిర్వహించబడింది. ఆదార్ 

రంగాతో అనేకమంది (ప్రముఖులు తః 

అధ్యాపకులుగా పనిడేఖారు. ఈ స్కూలులో విద్యా 

ర్చులుగా చేరిన వారంతా ఇంచుమించు ఊత్తరా * త్రరా 

వివిధ రాజకీయ పారీల నాయకులుగా రూప్రొందారు. 

సూ్యలులొ 

కొతవట్సుం సర్కొాలు 
జాజర 

అప్పటి మ్మదాసు రాష్ట్రంలో అధికారంలో వున్న 

_నడమంకస మంత్రివర్గం ఆదేశం (పకారం 

తపట్నం పాఠళాతకు హాజరై న విద్యార్థుల పై 

es లాకీచార్డీ జరిపి, కేసులు పెటడం, ఆ లాఠీ 

చార్తీలొ చండ రాజేశ్వరరావు, అల్లూరి సత్యనారా 

యణరాజు వంటివారు తీ! (వ్రమైన లాఠీ దెబ్బలకు లోను 

కావటం జరిగింది, 60 మందిని ని అరెస్టుచేసి కేసు పెట్టారు. 

ఈ దురంతాన్ని టంగుటూరి (పకళంపంతులుతోసహా 

పలువురు కాం(గస్ నాయకులు తీ(వంగా గర్తిస్తూ 

(ప్రకటనలు జారీ చేశారు. 

1888 లో ఆచార్య | ంగొ గా చిత్తూరుజిల్లా మదనపల్లె 

లోను, సోషలిస్తు పార్టీ తరప్పున గుంటూరుజిల్లా 
ముంతెనదా వారిపాలెంలోను కండు రాజకీయ పాఠశాలలు 

నిర్వహించారు. 
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అతివాద వ్యతికలు 
ఇదే దశలో “జన్మభూమి” “ప్రభ” “నవక 

పంటి అతివాద పత్రికలు వెలువడినవి. 

మ(చాసునుంచి ఎన్. జి. ఆచార్య రంగా నం పాడ 
కత్వంలో వెలువడిన “కానీ” ప్మత్రిక 'జన్మభూమి' రాజ 
కీయంగా పెద్ద సంచలనం కల్లించగా, “(ప్రభ "నవ 
శ చ వంటి "స త్రకలు సోషలీస్తు ఉద్యమ వ్యా ప్రక 

పెద్ద దోహదం చేకూర్చాయి. 

ఇదే దశలో (శ్రీ విప్లవ ధోరణిలో రచించిన 
“మరో (ప్రపంచంి “పంటి గేయాలు వెలువడినవి. చేశ 
సంపదలో (పజలంతా “సమ భాగస్వాములే” . నన్న 
చైతన్యంతో ముందుకు సాగాలని, నూతన సమాజం 
నిర్మాణానికి వి పోరాడాలని ఆ గేయాలు ఉద్యోధించాయి, 

రైతు యువజనోద. మాలు 
కమ్యూనీసులు, కొం|గైసులోని కంవాదులతో కలసి 

యువజన సంఘాలను, రైతు సంఘాలను నిర్మించే 
కృషిని 1885 36 లలో “పారంభించారు. 

1935 సంవత రారంభంలో విశాఖపట్నంలో 
ఆంధ రాష్ట్ర యువజన (పథమ మహాసభ జరిగింది. 
మలి ల్లింపూడ్ పళ్ళంరాజు ఆ మహాసభకు అధ్యక్షతవహిం 
వా వాడు. రాష్ట్ర యువజన సంఘం సంయు క కృ కార్యదర్శు 
లుగా పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య, దాలాం(త్రపు సత్య 
నారాయణ ఎన్నికయ్యారు. 

1936 జనవరిలో కాకిశాడలో జరిగిన ఆంధ రాష్ట్ర 
యువజన ద్వితీయ మహోసభకు జొన్నలగడ్డ రామ 
లింగయ్య ఆధ్యక్షులుగా, అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు 
కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు. మద్దూరి అన్న పూర ర్రయ్య 
యువజనో ద్యమ నిర్మాణంలో (ప్రముఖ ప్యాత్ర వ్హిం 
చారు. 

కమ్యూనిసులు, సోషలిస సులు కలసి కృషిచేనున్న 
ఆంధ్ర రాష్ర రై రెజు సంఘానికి అధ్యక్షులుగా కొమ్మా 
రెడ్డి సూర్యో నారాయణ మూ _్ర రి, చలసాని వానుదేవ 

93 కి 
జానే 

రావు, కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు. వీరిద్దరి నాయ 
కత కంలో ఇచ్చాపురం నుంచి మ(ద్రాను వర్కు రెతు 
లంచ నిద ఏహాంచబిడింది. 

క్త రాజ్యాంగ చట్టం 
[టమ ప్రభుత్వం “1985 భరత 

భారత దేశ చర్మితలో. 

చట్టం” 
ఆమలుపరచడం, రాజ్యాంగ 

తెలుగునాట న్యారతోం [త్ర 

_ 
పరంగా వచ్చిన [ప్రముఖ పరికకామంగా బరొ-నాలి. 

1935 భారత చట్టం (ప్రకారం జరిగిన 1987 ఎన్నిక 
లలో కౌం(గెస్ పాల్గొన్నది. అంతకుముందు 19కిర్లో 

జరిగిన స్థానిక సంస్తల ఎన్నికలలో కాంగెసు పోటీ 
చేసి విజయాలు సాధించింది. 

1937 మార్చి ౪న జరిగిన ఆం[ధ కాం|గెను 
కార్యవర్గం ఎన్నికలలో పాల్గొనాలని తీర్మానించింది. 
అంతకుముందే 19836 లోనే పండిట్ జవహార్ లాల్ 
నెహూరి ఉ త్రరాం[ధ జిల్లాలలో వి _సృతంగా ఎన్ని 
కల [పచారం జరిపారు. “1987ల సరోజినీనాయుడు 
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఎన్నికల (ప్రచారం చేసింది. 

1887 ఎన్నికల పోరాటాన్ని జిల్లా పరంగా నిర్వ 
పొంచిన ఆంధ కాంగెను కార్య వర్గంలో టంగుటూరి. 
[పకాశం, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, పట్టాఖి' స్పీత్రా 
రామయ్య, శరణు రామస్వామిచౌదరి, బులుసు సాంబ 
మూరి, మాగంటి బాపినీడు. బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, . 
తెన్నేటి విశ్వనాధం, రామకోటయ్య, పళ్ళంరాజు, 
ఆర్. శ్రీనివాసులు, శె. వెంక(టామాచారి, స్వామి 
నారాయణ మున్నగువారు సభ్యులుగా వున్నారు. 

1930 _ 1933 మధ్యకాలం లో ఆం(ధదేశంలో 
పొంగువారిన స్వాతంత్ర్య పోరాట వెల్లువలో మునిగి 
తేలిన తెలుగు (ప్రజలలో రాజకీయ చె చైతన్యం వెలి 
విరిసింది. దీని ఫలితంగానే, 1937లో మాసు 
రాష్ట్ర శాసన సభకు జరిగిన ఎన్నికలలో కాం(గనుకు 
అఖండ విజయం లభించింది. అంతవరకు అధికారం 
చలాయినూ వచ్చిన జస్టీస్ పార్తీ నామరూపాలు 
లేకుండా ఆ తుడిచి పెట్టుకు పోయింది, చల్లపల్లి జమిం దారు వంటి ఒకరిద్దరు మినహా జస్టిస్పార్టీ అభ్యర్హు 
లంతా ఘోర పరాజయం పొందాదు 

పిఠాపురం జమీందారు స్థాపించిన క్స్ పిప్పల పార్టీ 
పుబ్బలో పుట్టి మఘలో అంతరించిపోయింది. 

ఈ ఎన్నికల పోరాటంలో కాం(గైనులోని మిత 
వాదులు, అతివాదులు ఐక్యంగా కృషిచేశారు. అతి... 
వాద వర్గంలో కౌటగడ్డ వెంకట నారాయణరావు, నర 
సింహం వంటి ఇద్దరు ముగ్గురు, మదాసు శాసన. 
సభకు కొంగను అభ్యర్థులుగా, ఎన్నికయ్యారు. 



నం [గామ బోరి[$ 

ఐక్యత = సంఘరణ 

(వీటిష్ సామాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, 

కాం_గెసులోని మితవాద, అతివాద వర్గాల మధ్య 

“ఐక్యత - సంఘర్షణ” 1988 ఉద్యమం, తరువాత 
నిర్జిషరూపం దాల్చింది. ఆంధ దేశంలో ఇది మరింత 

(పస్స్ఫుటంగా వ్య రృమైంది. 

మృదాసులో కాంగెస్ పభుత్వం 

1987 మార్చి 27న మ్మదాసు గవర్నరు రాష్ట్ర 

మంత్రి వర్షాన్ని ఏర్పాటు చేయవలసిందని కోరుతూ 

కాం్యగెసు. శాసన సభా వార్చి నాయకుడు సి. రాజ 

గోపాలాచారికి ఆహ్వానం ప :పాడు. రాష గవర్నరు 

తన (పత్యేక అధికారాలను వినియోగిసూ, మంతుల 

వ్యవహారాలలో జోక్యం కల్పించుకోటోనని గవ 

ర్నర్ హామి యివ్వ నిరాకరించినందున సి. రాజ 

గో లాచారి, మంతత్రివర్షం ఏర్పాటుచేయ జాలనని 

తెలుపడంతో జసస్ పారీ నాయకుడు కె. వి. రెడి 

నాయుడు ఏపిల్ 1న నడమంత్రపు మంతి వర్షం 

ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ మంత్రి వర్షం జూలై 18 వరకు 

అదికారంతో వుంది. 

వె (సాయి లిన్లిక్గో జూన్ 22న (పభుత్వ్వానికి 

(పజలకు మధ్య సహకారం పెంపొందించే విధాన 

(పకటన చేయడంతో, కాంటగెసు కార్యవర్గం సమా 

'వేశమె మ([దాసులో . కాం_గాసుమంగ్ర వర్గం ఏరాఎ 

టుకు అనుమతించింది. జూలై 14న రాజగోపాలా 

చారి మం (త్రివర్గం పదవీ స్వేకొరం చేసింది. ఈ, మంతి 

వరంలో ఆం(ధదేశం నుంచి (ప్రకాశం, ఎ. ఏ. గిరి, 

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి. మంకులుగాను, అయ్యదేవర 

 కాశేశ్వరరావు, తెన్నేటి విశ్వనాధం, బి. ఏస్.మూ ర్తి, 

మాగంటి బాపినీడు, ఎస్. ఎస్. వరదాచారి పార్త 

మెంటరీ కార్యదర్శులుగాను నియుక్తులయ్యారు. 

బులుసు సాంబిమూ ర్త స్పేకరగా ఎన్నికయ్యాడు. 

రెవెన్యూ మం(తీ (ప్రకాశం సంతులు శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యదుంలో ఉదో్యోగాలుకోలోఎయిన (గామా ద్యోగు 

లందరికి తిరిగి ఉద్యోగాలిచ్చాడు. రాజకీయ ఖైదీల 

నందరినీ విడుదల చేశారు, రుణభారం నుంచి రైతు 

లను విము కం చేయడానికి “ను(దాసు వ్యవసాయ 

సహాయ బోను అమలు జరిపారు. మద్యపాన 
ల 

నిషేధం నాలుగు జిలాలలో అమలుజేళారు. జమీందారీ 
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(ప్రాంతాలలో పరిస్థితుల పరిశీలనకు ఆవెన్యూమంతతి 

(ప్రకాశం అధ్యక్షతన ఒక దద్యా ప్ప సంఘాన్ని నియ 

మించారు. _పెస్లు, ప(తికలపె విధించిన సెకూూళ 

రిటీ మొతాలను యిచ్చివేశారు. - 
జో 

వట్టాభి పరాజయం సుభాన్ బోస్ 

1939లో (తిపుర కాంటగెసు అధ్యక్ష పదవికి జరి 

గిన ఎన్నిక, _కాం(గెస్లోని మితవాద, ఆతివౌద 

వర్షాల మధ్య హోరాహోరీ పోరాటంగా. సరిణమిం 

వింది. మహాత్మా గాంధి, మితవాద నాయకుడు పటాఖి 

సీతారామయ్య ను ఎంత గటిగా ఐలపర్చినా (పయో 

జనం లేకపోయింది. 

సుభాసు చంద్రబోస్ 

అతవాదుల అండదండలతో 

అఖండ విజయం సాధించారు. 

_“పట్లాభి ఓటమి నా ఓటమి” అని మహాత్మాగాంధి 

..అంగికరించాడు. కౌంగగెస్ కార్యవర్గం ఏరాాటు ఏష 

యంలో మితవాద నాయకులు, చెప్ప నలఏకాని చిక్షులు 
“భా 

కల్పించి సుభాసుచం్యద్ర బోస్ కార్యగెసు అధ్యక్ష పద 

వికి రాజీనామా యిచ్చే పరిస్టితి సృషించారు కాం(గెస్ 

నుంచి వెదొలగిన సుభాసుచం(ద "బోను 1989 ఏపి 

లలో ఫార్వర్దుభ్లాకు పార్టీని సాపించాడు. సుభాసు 
[ae 

a౧ 

"చంద్రబోసు స్థానంలో రౌజేంచ( సాద్ అధ్యక్షు 

డయ్యాడు. 

ఆంధ్రదేశంలో పార్వర్లున్లాక్ ఏర్పడింది, ఆం(ధ 

ఫార్వర్తుబాక్ శాఖకు మద్దూరి అన్న పూర్తి య్య, "పేట 
మ 

బాపయ్య మున్నగువారు నాయకత్వం వహించారు. 

రెండవ (ప్రపంచ యుదం (పారంభం కావడంతో 

'వెప్రాయి లిన్లిత్గో 1808 పెఫైంబరు శివ తేదీన 

భారత దేశం కూడా (బిటన్తో పొటు జర్మనీకి వ్యతి 

చకంగా యుదంలోకి దిగుతున్నటు (ప్రకటించాడు. 
wd 

న్ 

ల 

ఇది కాం_గసు నాయకత్వానికి ఎంత మాతం నచ్చ 

లేదు. సంపూర్ణ స్వాతంత్రం వేనిదే భారతదేశం 

జర్మనీ వ్యతిరేక యుద్దంలో 
భాగస్వామి. కాలేదని 

కాం(గసు నాయకత కం స్పషంచేసింది. అధినివేశ 

1పతిస తి మినహా సంపూర స్వాతం(త్యం. ఒసగ 

వావ వా! 

డానికి (బిటిమ యభుత్వం అంగీకరించలేదు. ఫలితంగా 

కాంగెసు మంత్రి వర్ణాలు రాజీనామా చేయా
లని 198కి 

n 

అక్షోదిరులో కాం_గెసు కార్యవర్గం ని ర్హయించింది. 
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ఆ నిరయం (పకారం చు దాసు రాష్ట్రంలో రొజు 
౯ వ గోపా లా చారి మంతివరం రాజీనామూ చేసింది. 

* fi 

“కిట్ ఇండియా” ఉద్యమానికి 
నాందిగా దష సత్వా[గ్రహం లా 

పపంచ యదంలో భారతదేశం పాల్గొనే విష యు 

యంతో (బిటిష (ప్రభుత్వానికి, కౌం[గెను నాయకత్వా 
నికి విభేదాలు ఉత్పన్నమె, కాం(గను మంతివరాలు చా 

౧ రాబీనామా చేసిన దశలోనే ఇంగండులో వ్రందబిశేను శ య య ౦(తివర్లం సానంలో చర్చిల్ మం్యతివరం అధి (అ 
fi రోంలోకి వచ్చింది. కరడు గటిన కన్సర్వేటివ్ సర్ లు 

ట్ ల 

గ్ర 

విన్సన్ చర్చిల్ భారత స్వాతంత్రానికి ఆగర్భ Wr a స్ట [త వ్రు. 

“రవి అ సమించని (బిటిషు సొా్యమాజాంనికి అతో 
వి అంత థ్ రయలు జరపడానికి కాదు నేను (సధాన 

మం (తిని అయ్యింది.” అని (పగళ్చించిన (పదుదుడు 
డు ఆయన. అలాంటి చర్చిల్ సారధ్యంలో భారత 

దేశంలో (బిటిమపాలన . మరింత నిరంకుశ ధోరణితో 
సొగింది. 

1940 ప పిల్లోనే సుభానుచం[దబోను నాయ కత కంలో ఫార్వర్లుబాక్ శాసనోల ంధు నోద్యమాన్ని ae) Ca) (పారంభించడంతో సుభాసు చం(దబోను, తదితర 
వార్వర్డు బాకు నాయకు లందదివి అరనుచేశకాదు. Coe) 

లు ఆలాంటి పరిస్థితులలో మహోతాాగాంధి ఆదేశాను 
సారం కౌం[గసు నాయకులు వ్యషి సత్యాగ్రహానికి సిద్ధమయ్యారు. - 4 

1940 అక్షోబరు 1న వారా సమీపంలోని పలన్లాద్ - అ (గ్రామంలో ఆచార్య వినోబాభావే అశరెనుతో వ్య 
రు సత్యాగ్రహం (పొరంభమెందచి. తరువాత పండిట్ జ యు హార్ లాల్ నెహ్యూ, ఇతరకాం!గైస్ నాయకులు దరు సగ కనా oon చః . రను అందా . 

స సత్యా (గ్ల చస, అరెస్ట అయ గ్రరు 

సహాయపడోరాదని 
అహంసా పద్ధతిలో యుద్ద [(పయత్నాలను (పతి ఘటించాలని వ్యష్ని సత్యా్య(గ్రహులు (పచారంచేళారు. 

క. 

వ్యష్షి సత్యాగ్రహంలో రెండవ ఘటమెన “పాతి చం 

(on ఎ నిధ్య ,సత్యా(గహం"” 1940 నవందిరు 17 న (పారంభ మెంది. రెండవ భుజంలో కాం(గైస్ కార్య వర చు 
చ a | 

ట్ సభ్యులు, అఖిల భారత కౌం[గెస్ సంఘ 

3 

భారత. (పజలు యుదానిక 
లి 

సభ్యులు, 

లెలుగనాట న్నాంతోం [తో 

కేంద, రాష శాసన నభలలోని కౌంగైస్ సభ్యులు 
సత్యా గహం చేసి, అరెస్టు అయ్యారు. 

ఆం(ధదేశంతో మొతం 882 మంది వ్యష్టి సత్యా 
(గహంలో పాలొన్సి, జెళ్ళ కెళ్ళారు. రు. 76, 558 లు | 

a) 

మేరకు జరిమానాలు ఎధించారు, వ్యష్టి సత్యాగ్రహ 
కాలంలో అరెస్టు అయిన (ప్రముఖులలో వావిలాల గోపాల 
కృష్ణయ్య, శ్రీరామమూ రి, నాగప్ప, (శ్రీమతి రుక్కిణీ ౬ అలల న్ లక్ష్మీపతి, పిలల మరి వెంక అెశ్వర్లు, గారపాటి సత్యనారాయణ, భూపతి రాజులక్షి శి "నరసింహరాజు, 

'సి. వి. కృషారావు, పి. రామారావు, పప్పూరి రామా. 
చారి, తరిమిల నాగిరెడి, మాడభూషి వెంకటాచారి, 
అన్నె _ వెంకపేశ్వరరావు, గొటుముక్క-ల వెంకట 
రామరాజు, దండు నారాయణరాజా, గెొతులచ ఎన్న, 

కల్లూరి సుబ్బారావు, బోయ వెంకటప్ప, టంగుటూరి 
(పకాశంఅయ్య దేవర కాళేశ్వరరావు, శ్రీ మతిఅమ్మన్న 
రాజా, కంభంపాటి సత్య నారాయణ, బులుసు సాంబ 
మూరి, మాడభూషి అనంతశయనం అయ్యంగార్, 
డ్ర్. రామసుబ్బారెడి, (కొవ్విడి లింగరాజు, ఆత్మకూరి ళ్ 

గోవిందాచారి, వేముల కూర్మయ్య, కె. షణు శ్రిగం, 
మాగంటి బాపినీడు, మొసలికంటి తిరుమలరావు, కోదండ 
రామిరెడి, వి.వి. గిరి, అప్పయ్య నాయుడు, (ల్ 

బి. గోపాలరెడ్డి, పళ్ళంరాజు, నారాయణరాజు, కల్లూరి 
చం[దమౌళి, పట్టాభి సతారామయ్య. డె. (బహా్మానంద 
రెడ్డి, బెజవాడ బక్షీ కాంతమ్మ, క్రళా వెంక (ట్రావ, 
ఎన్. బి. రం:గా మదూరి అన్న పూర య్య, (ఖార్వర్ (a) గా. a వాక్ ), దర్శి చెంచయ్య, (శ్రీమతి భారతీదేవి రంగా, స 

కోటిరెడి, యజ నారాయణ, “షేక్ గాలిబ్, జనాబ్ seg 
- డ 

ఇక్ ఆలీ, బి. రామళాస్త్రి, సత్యమూ రి, క. వి. ఆర్. 
స్వామినాయుడు, మలి మడుగుల జగన్నాధరావు, బి.ఎస్. ఛం 

మూరి, మున్నగువారు ఉనా వరు. 

(బిటీష్ సామాజ్య వాదాన్ని జర్మన్లు, జపనీయుల సహకారంతో తుదముట్రించాలన్న పటుదలతో, స్తుబాను లు రు చం[ద్రజోస్ 1041 జనవరిలో భారత దేశం నుంచి 
అదృశ్యమయ్యాడు. [బ్రిటిష్ వ్యతిరేకతతో భారత దేశం 

అటుడికి పోతున్నది. 

అలాంటి స్టేతిలో జపాన్ 1941 డిసెంబరు 7 న పెరల్ హోర్చరుపై దాడి చేసింది. భారత దేశం పె 
జపాన్ దండయాత్ర తప్పదేమోనన్న భయం (బిటిష్ 



సం[/గామ చరిత 

(ప్రభుత్వాన్ని పట్టిపీడింప నె సాగింది. భారత (ప్రజలను 

బుజ్జగించడానికి (బిటిష్ (ప్రభుత్వం ఆగస్టు మాసంలో 

అదీని వేళ పతిపతి వాగా గానాన్ని పునరుద్దాటిస్తూ, 

దానితోపాటు కొ త్ర రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకు నే 
హక్కులను కూడా భారత దేశానికి ఒసగుతూ రాజీ (పతి 
పాదన చేసింది. 1940.41 వ్యషి సత్యాగ్రహంలో 

అరెస్టయిన వారందరినీ జె జెళ్ళ నుంచి విడుదల చేసింది. 

్య 

కిట్స్ రాయబారం 

భారత జాతీయ నాయకులతో (బెటిష్ (పభుత్వం 

తరపున రాయబారం జరపడానికి సర్ స్టాఫర్డ్ (క్రిప్స్ 

1942 మార్చిలో భారతదేశం వచ్చాడు. 

(పపంచ యుద్దం ముగిసిన తరువాత భారత దేశానికి, 

టిటిష్ కామన్వెల్ నుంచి విడిపోయే హక్కు, స్వంత 
రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకునే హక్కుతో అధిని వేశ 

(పతి పత్తిని ఒసగ గతమని, యుద్ధం ముగిసే వరకూ 

మాతం రక్షణశాఖ [బిటిష్ (పభుత్వం. 

ఆజ్జలలొ వుంటుందని [కిప్స్ 

అదుపు 

(పతిపాదించాడు. |కిప్్ 

(పతిపాదనలు భారత కాతీచు కాం(గసుకు సమ్మతం 

కాలేదు. ముసింలీగ్కు కూడా ఆ (పతిపాదనలు ఆమోద 
Cat) ఇ 

కరంగా లేవు. 

(ప్ (పతివాదనలను కుప్పకూలిపో తున్న 

బ్యాంకీ కాతాపె యిచ్చిన పోసు డేజడ్ చెక్” అని 

మహాత్మా గాంధీ వ్యాఖ్యానించాడు, 

111 

భారత దేశంలో జాతియ పభుక శ స్థాపనకు వీలుగా 

మసి ౦ లీగ్ కోరిన విధంగా పాకిస్తాన్ ఏర్పాటుకు 

జాతీయ క కాం(గెస్ అంగికరించాలిని ES రాజగోపాలా 

చారి చేసిస సూచనను కాం(గెస్ నాయకత్వం తిరస్క 
రించింది. 

కాకినాడ, విశాఖవట్నంల పె జపాను 
an 

బాంబులం 

1042 ఎపిల్ 6 న జపాన్ యుద్ద విమానాలు 

విశాఖపట్నం, కాకినాడ తీర (ప్రాంతాలపై 

చేశాయి. 

మే 1 న ఎ.ఐ.సి.సి. అలాధాద్లో సమావేశమై 

భారత దేశానికి సం పూర స్వాతంత్ర్యాన్ని డిమాండ్ 

చేస్తూ తీర్మానించింది. 

1942 జూలై 14న మహాత్మాగాంధి బిటిష్ 

(ప్రభుత్వానికి అర్తిమేటమ్ 'యిస్తున్నట్లు ఈ క్రింది 

విధంగా (ఫకటించాడు. 

“సంప్రదింపులకు ఇక అవకాశం లేదు....భారత 

స్వాతంత్రాన్ని గుర్రిసారా ? లేదా ?.... మరొక అవ 

కాశం. యిచ్చే. సమసే ష్య "లేదు. ఇది బాహాటమైన తిరుగు 

బాంబులు 

బాటే.” 

“ఈర విధంగా దేశంలో కుది స్వాతంత్ర్య సమరా 
రాం మానికి... 9 

నికి, కిట్ ఇండి ఉద్యమాని రంగం సిద్ధ 

మెంది 



నె పతం త్య తంది సవురం. క్విట్ ఇండించయూ ఉద్యవుం 

కౌలంలో పక్క నేగలహెదరాదాద్ సంసానంలో సెట్ మా. 
© a] ల కౌం(ెస్పె విధించిన నిషేధం తొలగింప్ చేయడానికి మ్ 

దుహోత్యాగాంధీ ఇతర జాతీయ నాయకలు విఫల 

we పై స్టానంలోని పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించాలని కోరిన పటాభి ఎతారామయ 5, నారిమన్ 
జాతీయ నాయకులను నె జాం 

టడానికి వీలులేకుండా "ఆటం కోలు కల్పెంచదిడ్డాయి. | _ 
"పేట్ కౌం[గెస్ [ప్రతినిధిగా కౌశీనాధరావు వెద్య జు 

చం 1939.40 సంవత్సరనుంతా నె జాం పభుత$ంతో 

స్ట్ al q tJ లా ల్ల 6 
ట్ర ay 

అ అ జ అల్లో హా అపా 
ఎడ్ తెగని సంప్రదింపులు జరిపిసా పదోజనం లేకపొ. ముంది. పౌదరాద్ సేట్ కాం(గెస్ నాయకులు చివ రకు తమ సంస్ద పేరును, పండిట్ జవహర్లాల్ బహూ నూచన చేరక “హొదరాబాద్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ "గా చూర్చడానికి సిద్ద్మెనప్పటికీ, నె జాం పభుత్వం అందుకూ నమ్మాతించలేదు. “నేషనల్ * ఆన్న పదం కౌం(గెస్ వారు వాడటానికి వీలులేదని, ఆ అర్హతవారిక్ లేదని, వారు కేవలం హాందూమతవాదులు మా(తమేనని వొకాం (పభుత్వం భావించింది. 
భట్ కౌం(గస్ పె నైజాం (పభుత్వం నిషేధం తొలగి స, సెట్ కొం(గెస్ మనుగడకు అవకాశంలేని పరిస్థితిని తాచు సృషించవలని వసుందని 'హెచ్చా రిస్తూ 1048 డిసెంబడు 1 న అంజుమోన్ ఇ తపిద ఉల్ _ముస్తి చూన్ సంస తెర్మానించింది. య 
బట్ కౌం్యగెస్ పై నిషేధం తొలగంచాలని కోరుతూ స్వామి రామానంద తిక నాయకత్వంతో 1949 తో జరిపిన సక్యా(గ్రహంవల్హి కూడా లాభం లేకపోయింది. 

h 

ER 

నాలుగు కమూూనిసు (గూావులు 
ఊాదరాజాద్ సంస్థానంలో 1940 సంవత్సారారంభా ఏక్ నాలుగు కమ్యూనిస్తు ((హాపులు తయారయ్యాయి. 1. ఉస్మానియా విద్యార్దులు 1088 లో సాగ్గించిన “వందేమాతరం” ఉద్యమం ద్వారా |పాభావితుళె సోషలిస్టు భావాలవై సృ ఆకర్షితులైన దేవులపల్లి వెంక 

చెశ్వ్యరరావు, సర్వ దెవభట్ల రామనాధం మున్నగువారు 
ఒక (గూపుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

2, సోవియట్ - విప్తవం, ఫాసిస్టు (ప్రమాదం 
మున్నగు వాటితో (పాభావికులై న మేధావులు 
ముకుం మొహిదీన్, రాజబహాదూర్గొడ్,, సయ్యద్ 
ఇ(బిహీం, అలంఘర్ మీర్ మున్నగువారు హైదరా 
భాద్ లో “కా(మేడ్స్ అసోసియేషన్” అనే పేరుతో 
ఒక చర్చావేదికను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి బూర్గుల 
రామకృష్ణారావు టోద్బలం లభించింది. 

8. ఆంధమహాసభలో (పముఖ పాత వహిస్తూ 
పండిట్ జవహార్లాల్ నెహూ రచన లతో ఊ శే 
జితులె సోషలిసు భావాలకు అంకితమెన రావినారో 
యణరెడ్డి, బద్దం ఎల్లారెడ్డి, ఆరుట్ల 'సోదరులు ఒక 
(గూపుగా ఎర్పడ్డారు. 

4. మహారాష్ట్ర పరిషత్లో పనిచేస్తున్న బౌరంగా 
చాద్ క. చెందిన చం(ద్రగు ప చౌదరి, హావీబుద్దీన్, 
వి.డి. దేశపాండే మున్నగువారు కూడా సోషలిస్టు 
భావాలతో ఉశ్రైజితులై వున్నారు. 

ఆం(ధ దేశంలో కమ్యూనిస్టు నాయకులై న చండ్ర 
రాజేశ్వరరావు, సుందరయ్య వంటివారి కృషి ఫలి 
తంగా ఈ నాలుగు (గ్రూపులు కలిని 1940 సంవత్స 
రౌరంభంలో “నిజాం సంస్థాన కమ్యూనిస్టు కమిటీ” గా ఏర్పడింది. చర్విత సిద్ధమెన తెలంగోణా సాయుధ 
పోరాట రధసారధ్యం వపొంచింది వీరే. 

అంధ మహాసభలో వీలిక 
ఆంధ దేశంలో కౌం(గెసులోని అతివాద, మిత 

వాదుల మధ్య విభేదాలు తీ వమెనట్టుగా నే. తెలంగాణా 
లోని ఆంధ మహాసభలో కూడా చీలికలు వచ్చాయి. 

రావి నారాయణ రెడ్డి నాయకత్వంలో అతివాద వర్షం 
అంధ మహాసభలో పెచ్రేయి సంపాదించే పరిణామం 
1941 నుంచి 1944 మధ్య కౌలంలో త్వరితంగా సంభ 
వించింది. 

ఎౌాదరాబాడొలో “క్విట్ ఇండియా” 
ఉద్యనుం 

కైట్ ఇండియా పోరాటానికి శంభారావ వేదిక అయిన బొంబాయి ఎ,ఐ,సి.సి, సమావేశ సమయంలోనే 

a 



నం/గామ భరి [త 

స్వామి రామనందతీత్త మహాత్మా గాంధీని కలుసుకొని, 

నైజాం సంస్థానంలో“ క్్యట్ ఇండియా” ఉద్య మం 

(పారంభించడానికి అనుమతి పొందాడు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని హైదరాబాద్ 

సెట్ కొం(గెస్ మాత్రమె కౌక, దేశమంతటా గల 

అనేక స్వదేశీ సంస్థానాలలోని పేజామండలులు కూడా 

నిర్ణయించాయి. 

బొంబాయి నుంచి షోలాపూర్ మీదుగా పదరా 

బాద్ బయలుదేరిన స్వామీ రామానంద తీర్హ 'ముందు 

గానే డాక్టరు మేల్కొ'పేకు ఒక ఉ త్రరం పంపాడు. 
తనను బహుశా అరెస్తు చేయవచ్చునని, తాను అరెస్ట 

యితే, డా॥ మేల్కొాపే కొం(గెసు_ నాయకుడుగా 
వ్యవహరించాలని సామీ రామానందతీర ఆ లేఖలో 

ఆదేశించాడు. 

అనుకున్నట్టుగానే, నాంపల్లి 3 రైల్వే సేషనులో 

దిగి దిగగానే “స్వామి రామానం దతీరాను అరెస్టు 
చేశారు. వెంటనే డా॥ 'మేల్కొ పే ₹ పేట్ కౌంథగెను 

తరఫున ఒక వినతి పత్రాన్ని నె జాం నవాబుకు సమ 

ర్చించాడు. పొర హక్కులు ెకలుగజే నూ లని సైట్ 

కొంగను పె పె నిషేధం తొలగించాలని, రాజకీయ ఖై దీ 

అందరిని విడుదల చేయాంని అందులో డిమాండ్ 

చేశాడు. 

'క్విట్ ఇండియా” ఉద్యమాన్ని పురస్కరించుకొని 

కొందరు అభివృద్ధి నిరోధకులు “ఆజాద్ హైదరా 

బాద్” (న్వతం త్ర హైదరాబాద్) నినాదం ఇచా ఎరు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంగా హైదరా 

బాద్ సంస్థానంలో అరెస్టు అయిన (పముఖులలో ప పండిట్ 

నరేంద్రజీ, హారిశ్చం(దశె హెడా, విమలబాయ్ 

మేల్కాపే, జి. ఎస్. మేల్కొనే, జితేంద్ర రాష్ట్ర 
వాది, పద్మజానాయుడు , రామస్వామి దంపకులు, 

బూర్గుల రామకృష్ణరావు. జి. రామాచారి, గంగాధర 

కృష్ణ, గణపతిరావు, సింగరేణి కార్మిక నాయకుడు 

కృష్ణదూపే, ఎలీ. నారాయణ, రాజేశ్వరరావు, 

సోమయాజులు, డి. సర్పయ్య, కొమరగిరి నారాయణ 

రావు, ఎమ్. ఎస్. రాజలింగం, శ్రీధరరావు కులకర్ణి, 

కోదాటి నారాయణరావు, వందేమాతరం రామచం, ద 

రావు, (పేమరాజ యాదవ్, మల్లయ్య యాదవ్, 

కాళోజీ నారాయణరావు మున్నగువారున్నారు. 
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హెదరాబాద్ నగరంలో మాత్రమేగాక ఉస్కానా 
బాద్, పర్నని, నాందేడ్, ఉమి మున్నగుచోట్ల సైట్ 

కౌం(గెసు తరపున మా। తమెకాక మహారాష్ట్ర హ్ష్షక్, 

కర్నాటక మహాసభవంటి స సంస్థల తరఫున కూడా అనేక 

మంది వాలంటీర్లు సత్యాగ్రహం జరిపి, అరెన్లు 

అయ్యారు. మహోరాష్ట్ర పరిషత్ కార్యదర్శి గోవిన్ 
దాసు (షాఫ్ను డిటెన్ చేశారు. రెసిడెన్సీ భవనం పై 

జాతీయ పతాకను ఎగురవేసి, పద్మజానా. యుడు అరెస్తు 

అయ్యారు. 

హైడరాబాద్ లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 

(పారంభం కావడానికి ముందు, కౌశీనాభ్రొవు వె వైద్యా, 
సిరాజుల్ హాసన్ తిర్మాడి, వినాయకరావు విద్యా 

లంకౌర్, రావి నారాయణ రెడ్డి, ఫతుల్తాఖాన్, జనారన 

రావు దేశాయ్, మాడపాటి హనుమంతరావు. కోకీ 
మున్నగు _సముఖుణ ఎన్నికైన మం్యతులతో _పభు 
త్వాన్ని ఏర్పాటుచేయాలని నె జాం నవాబుకు విజ ప్రే 

చేశారు. 

పౌరహక్కుల పునరుద్దరణ పేజా; (ప్రభుత్య స్థాపన 

కోసం ఆందోళన రోజురోజుకీ బలీయమవు కున్న 

దృష్టా, నైజాం (పభుత్వం బి. వి, సి ఉద్యోగి 

ప్రొఫెసర్ రష్|బూక్ విలియమ్స్ను తన (పచారానికి 

వినియోగించింది. నైజాం సంస్థానంలో రాజకీయ 

"స్వేచ్చకు పౌరహక్కులకు కొదవలేదని ఆ బి బి.సి. 
ఉద్యోగి ఊదరగొట్లి ప్రచారం సాగించాడు. 

క్విట్ ఇండియా. ఉద్యమకాలంలో ఇద్దరు హైదరా 

బాదీయులు అబిద్ హసన్ సహానీ, సుశేష్ చం(దలు 

అజాద్ హింద్ ఫొజ్ (ఐ. .ఎన్.ఎ. ఏలో చేరారు. 

ఆంధ సరు) 35లర్ 

బొంబాయిలో [942 ఆగస్లులో ఎ.ఐ.సిసి. సమా 

వేశం (పారంభంకావడానికి పూర్వమే, జూలై 29 న 

కళా వెంకటరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర కాాగెసు కమిటీ 

తరఫున “ఆం(ధా సర్కు్య్యలర్ ” (కర్నూలు సర్కు్యు 

లర్)ను తయారుచేసి, కాం్యగెను కార్యవర్గం ఆమోదం 
కోస డాక్టరు పట్టాభి సీతారామ య్యద్వారొ బొంబాయి 

పంపారు. బొందాయిలో కాం(గెను కార్యవర్గం ఎ.ఐ 

సి. సి. సమావేశం కూడా “ఆం(ధా సర్కు[లర్”కు 

ఆమోదము(ద వేసినల్లు (ప్రచార మైంది. కరూ్నూలుజిల్లా 

కాం(గెసు కమిటీ కార్యాలయంలో ' "ఆంధ్రా సర్క్యూ 
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లర్” [పతి ఒకటి పోలీసులకు పటుబడినందున ఆది 

“కర్నూలు సర్కులర్ "గా కూడా పేర్కొనబడింది. 

నాయకుల అకస్మిక అరెస్టు 
“క్విట్ ఇండియా” ఉద్యమానికి మహాత్మాగాంధి 

పిలుపు ఇవ్యక పూర్వమే (బ్రిటిషు (పభుత్వం 1942 

ఆగస్టు 8 న మహాత్మాగాంధీతోపాటు కాంగెసు 
కార్యవర్గ సభ్యులందరిని ఆకస్మికంగా అరెస్టు చేసింది. 

దేశవ్యాప్త పంగా కొాం[గెసు నాయకులను ఎక్కడికక్కడ 

అ రెస్తుచేసి, డి-టెన్ జేసింది. 

ఆంధ్రదేశంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సంద 

ర్భంలో డి'టెన్ చేయబడిన (ప్రముఖులలో పట్టాభి 

సీతారామయ్య, అయ్య దేవర కౌ శేశ్వరరావు, టంగు 

టూరి (పకాశం, నీలం సంజీవ రెడ్డి, మాగంటి బాపినీడు, 

దండు నారాయణరాజు, తెన్నే ట్ర విశ్వనాధం, శంకర 

రెడ్డి, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, pn వెంకటరత్నం, 

బి వి. సుబ్బారెడ్డి, కాను 'ఆహ్మానందరెడ్డి, మద్దూరి 

అన్న పూర్ణ య్య, గొట్టిపాటి (బహ్మాయ్య, మంతెన 

వెంకటరాజు, కొడాలి ఆంజనేయులు, డాక్టరు పాతూరి 

తిరుమలరావు, పప్పూరి రామాచారి, అనంతశయనం 

అయ్యంగార్, మొనలిషంటి తిరుమలరావు, ఏ. వి. గిరి 

మున్నగువారు వున్నారు. ఆచార్య ఎన్. జి. రంగా 

కొంతకాలం రహన్య జీవితం గడిపి అరెస్టు అయ్యారు. 
కర్నూలుజిల్లా కౌాం(గసు నాయకుడు నివ ర్తి వెంకట 

సుబ్బయ్య క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సాగినంతకాలం 

రహస్య జీవితం గడిపి, 1944 లో గాందిజీ ఆదేశం 

మేరకు (ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయారు... 
డిటెన్లన్లో వున్న దండు నారాయణరాజు 

వెల్లూరు జైలులో తుదిశ్వాస విడిచారు. 

పెల్లుబికిన వెలువ 
కౌం(గెస్ నాయకులను ప హఠాత్తుగా ఆరెనుచేయటం 

ద్వారా, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి సరె రెన నాయ 
కత్వం లేకుండా చేయాలని (బిటిష్ (ప్రభుత్వం ప్లాను 
వేసింది. అయితే, మహాత్మాగాందీ, ఇతర కాంగ్రెసు 
నాయకుల అరెస్టువార్హ వినడంతోనే ఆగస్టు 8 న దేశ 
మంతటా (పజలలో (బిటిష ప్రభుత్వంనట్ల (కోధా 
వేశాలు వెల్లువలా ఉప్పొంగి మహోధృత . రూపంలో 
ఉద్యమం " 'వజ్వరిల్లి ంది. ఈ ఆగస్టు విప్త వాన్ని 

తెలుగునాట సాంతం లోక 

కొందరు చరిత్రకౌరులు 

విపవం”గా పేర్కొన్నారు. 

ఉద్యమ కార్య కమం 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో చేపట్టవలసిన కౌర్య 

(కమాన్ని. “ఆంధ సర్కులర్ "భో వివరించారు. 

ఉద్యమాన్ని శాంతియుతంగా నడపాలని, ని'షేధాజ్జలను 
ఊల్లంఘంచాలని, న్యాయవాదులు తమ వృత్తి తిని 'పేడిచి 

పెట్టాలని, విద్యార్థులు విద్యాలయాలను బహ్కారించా 

లని. కల్లుగీత గెలలను నరికి వేయాలని, (పభుత్య 

వార్తా సౌకర్యాలను విచ్చిన్నం చేయాలని, వంతెనలను 

కూల్చాలని, "టెలిగ్రాఫ్, "టెలిఫోన్ తీగలను తెగగొట్లా 
లని, రై లుపట్టాలను పీకి వేయాలని, మున్సిపల్ పను లు 
మినహో మరేసన్నులు చెల్లి ంచకూడదని, మిలటరీ 

రియాట్ మెంట్ ఆఫీసులముందు పికెటింగ్ చేయాలని, 
(ప్రభుత్వ భవనాలన్నింటి పై పెన జాతీయ సతాకొలు ఎగుర 

వేయాలని *ఆం(ధా సర్క్యులర్ "లో ఆదేశించారు. 

వ్యాపారులు తమ నిధులను బ్యాంకు లనుంచి ఉపసంహా 

రించాలని, బ్యాంకులలో డిపాజిట్లు కట్టకుండా (బిటిష్ 

(పభుత్వ ఆర్థిక స్థితిని దెబ్బతీయాలని కూడా అందులో 

సూచించారు.” 

విజయమో ౨ వీరస్వర్ల మో ! 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమకాలంలో. “ఏజయమో | 
వీరస్వర్ల మో KG ఆర్ డ) అన్నది కీలక నినాద 

మైంది. “తాడోపేడో తేలేవరకు పోరాటం సాగించాలి, 
ఈ ఉద్యమంలో అన్నివర్గాల (పజలను, కాం. గెసే 
రులను కూడా సమీకరించాలని, ఇందుకోసం దర 

ధారణ నియమాన్ని (పక్కన పెట్టాలనికూడా అందులో 
వివరించారు. 

“మధ్యతరగతి వర్గాల 

(బిటిషు (ప్రభుత్వ అంచనా 

తలకిందులు 
జొతీయ నాయకులను అరెస్తు చేస్తే * ఉద్యమం 

చప్పబడి చల్లారిపో తుందని బిటిష్ (ప్రభుత్వం వేసు 
కొన్న అంచనాలు పూ ర్డిగా తల(కిందులై నవి. ఉద్య 
మాన్ని క్రమబద్ధంగా నడి"పే నాయకలు రంగంలో 

లేకపోవడంతో,“ సామాన్య (పజలు ఎక్కడికక్కడే 
రంగంలోకి దుమికి, యావద్భారత దేశాన్ని రణ 

రంగంగా మార్చి వేశారు. 



నంగామ బ్ర గల 

జాతీయ నాయకుల అరెస్టులకు నిరసనగా ఆగస్లు ర 

నుంచి 11 వరకు ఆం(ధదేశంలో ని అన్ని సట్లణాల 

లోను ఉవ్వెత్తుగా హరాకొలు, (ప్రదర్శనలు బహిరంగ 
సభలు జరిగాయి. విద్యార్థులు సమ్మెచేసి, ఉద్యమంలోకి 
దుమికారు. ఇదంతాచూసే, (ప్రభుత్వాధికారులు నీర్హాంత 

పోయారు. ఆగస్టు 11 న తెనాలిలో జరిగిన బహిరంగ 

సభలో మరుసటి రోజు హరాళ్కు పిలుపు యిచ్చారు. 

అదే ఆంధ దేశంలో “కట్ ఇండియా” ఉద్యమ 

విస్సృతికి ఉధృతికి దారితీసింది. 

తెనాలి రె రైల్వే సెషన్ పై దొడి 

1942 ఆగస్టు (2 న తెనాలిలో విద్యార్థి నాయకు లు' 

కొ త్రమాసు మోహనరావు, కోగంటి వెంకట్రామయ్య, 

దాచేపల్లి సుబ్బారావు, కొల్లి (పసొద్ వంటివారి నాయ 

కత్వాన్ విద్యార్థు లంతా సమ్మె చేశారు, కల్లూరి 

చంద్రమౌళి నారనీకత ౦లో కాం(గెసు కార్యక ర్త ర్లు, 

సమ్మె చేసిన విద్యార్థులు కతిసి పట్టణ మంతా తిరు 

గుతూ పూర్తి హరాశ్ జరిపించారు. 

రె రైల్వే సేషన్లోని క్యాంటీనును తెరచినట్టు వార 
అందగా నే, విద్యార్థులు, - కాంగ్రెసు కార్యకర్త రలు 

"రె రైల్వే సెషన్కు 'బెయలు దేరారు. వారితో పొటు 

వందలాది (పజలు _రెల్వే సైషనుకు వెళ్ళారు. సేషన్ 

లోని కాంటీన్ను మూసివేయమని డిమాండు చేశారు. 
రెల్వే అధికారుల అనుమతిలేనిదే, కాంటీన్ను తాను 
మూసివేశే సేదిలేదని మేనేజర్ నిరాకరించడంతో ఘర్షణ 

మొదలై ౦ది, 

గుంటూరుకు బయలుదేరడానికి సిద్దంగావున్న 

రైలును ఆపుచేయవలసిందిగా (ప్రజలు రె ర త్వే సెషన్ 

మాష్టర్ను వ త్రిడిచేశారు. అందుకు పేషన్ మాష్టర్ 

నిరాకరించడంతో (పజలు కోపో (ది కులయ్యారు. 

బయలుదేరిన గుంటూరు రైలును నార్ క్యాబిన్ సమీ 

సంలో (పజలు అటకాయించి ఆష్ష చేశారు. ఇంజన్ 

డయివర్ పారిపోయాడు. ఆ రైలు పెళైలన్నీ 

మంటలలో దగ్గమైపోయాయి. పజా సమూహాలు 

రైల్వే సిగ్నల్ ను ధ్వంసం చేశాయి. _రెలేవమైషన్ పై 

కిరసనాయిల్ పోసి, నిస్పు పెట్టాయి. రై రళ్వే 'ఉద్యోగు 

లంతా పారిపోయారు. మ (దాను, నుంచి వచ్చిన రైలు 

దిండీని దక్షిణ క్యాబిన్ వద్దనే (పదర్శకులు "ఆపు 

చేశారు, అస్పటికి గుంటూట్ నుంచి రిజర్వు పోలీసు 
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బలగం తెనాలికి చేరింది. జిల్లాక లెక ర్, జిల్లా పోలీసు 
అధికారి కూడా రంగంలోనే“ వున్నారు. పోలీసు కాల్చు 

లకు ఉత్తర్వులు చేశారు. ఆ కాల్పులలో ముగ్గురు 
(ప్రదర్శకులు అక్కడి కక్కడే మరణించారు. ఆ 
ముగ్గురితో పాటు, _పదర్శకులను శాంత పర్చడానికి 
(ప్రయత్నిస్తున్న (పయాగ వీరరాఘవయ్య కూడా 
మృతి చెందాడు. 

ఆ కాల్పులలో గాయపడిన జా సి అప్పయ్య, 
అమ్మి నేని సుబ్బారెడ్డి, గాలి రామకోటయ్యలు తర 
వాత ఆస్పత్రిలో మృతి చెందారు. మరో 11 మంది 
గాయపడ్డారు. 3 రె ల్వేలకు జరిగిన నష్షం రు. 2,50,008 
లుగా అంచనా చేశారు 

చిరాల ఘటనలు 
అదే రోజున చీరాలలో 500 మంది విద్యార్థులు 

ఊ రేగింప్పగా బయలుదేరి, సబ్ మేజిస్ట్రేట్ కొరుకు 

వెళ్ళి, దాన్ని బలవంతాన మూసిచేయించారు. తరవాత 
వారు సబ్ రిజిస్టార్... ఆఫీసు పైన, "సేల్పుటాక్సు ఆఫీ 
పైన దాడి చేశారు. అక్కడనుంచి ఊరేగింపుగా రె ఆల్వే 
-సేషన్కు వెళుతుండగా. ఆ వూరేగింపతోకి వచ్చి 

చేరిన అదనపు జనస మూ హోలతో (పదర్శకుల సంఖ్య 

1500 కి పెరిగింది. దాదాపు లక్ష రూపాయల 3 రె ల్వే 
ఆ_సీపాస్తులను ధ్వంసం చేశారు. ట్రాలీ మీద 

ప్రయాణం చేస్తున్న సైనిక రి కూటింగ్ ఆఫీసరును, 

మరో రెల్వే అధికారిని ఆప్పచేసి వారిచేత “గాందీబిీకి 

జై” అనిపించి వదలివేశారు. పోలీసు బలగం దిగే 

టప్పటికి ప్రదర్శకులు చెదిరిపోయారు. 

గుంటూరు కౌల్ఫులు 

ఆగస్లు 18 న గుంటూరులోని గాంధీ పార్కు 

నుంచి స్త వేల మంది (పదర్శకులు బయలు దేఠగా 

వారిని వెందిడించిన పోలీసులు హఠాత్తుగా కాల్పులు 
జరిపి, _(పదర్శశులను చెదరగొటారు. "తుపాకి గును. 

గుండెలలో దూసుకుపోవడంతో "ఇద్దరు అక్కడి కర్తే 

మరణీంచారు. అనేకమంది గాయపడ్డారు. ఈ తుపాకి 

కాల్పులకు [పజలలో తీప్రమెన “ నిరసన వ్య క్ర 
మయింది. స్థానిక దార్ అసోసియేషన్, అధికారుల 

దుర్మార్గాన్ని ఖండించింది. విద్యా సంస్థలు. వారం 

రోజులో పాటు మూతపడ్డాయి. 

విద్యార్దులు, కూలీలు, కార్మికులు షుమారు 1500, 

మంది విశాఖ జిల్లాలోని పాలకొండ రె రైల్వే సే స్టేషన్ పె 
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దాడిచేసి, గూడు షెడ్ను పూరిగా దగ్గ : పటలం 
కౌవించారు. అలాగే ఆకివీడు, అత్తిలి, నిడు బోలు, 
దెందులూరు, ఉండి తదితర నైల్వే ఫేషన్లు కూడా తీవ 
నష్టానికి గురిచేయబడ్డాయి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రైల్వే పట్టాలు 
పెరికి వేయబడిన సంఘటనలు అనేకం జరిగాయి. 
కృష్ణాజిల్లా ఉప్పులూరు సెషన్ సమీపంలో రైల్వే 
పట్టాలు "పెరికి వేసినందున' పోలీసు బలగం (ప్రయాణం 
చేస్తున్న (ప్రత్యేక ర లు ఆగస్టు 14 న [పమాదానికి 
గురైంది. చిత్తూరు జిల్లాలో పానపక్కం _ చం(దగిరి 
మధ్య ఆగస్టు ౨21 వ తేది రాత్రి ఒక గూడ్సు రైలు 
తల్యకిందులై ౦ది. 

ఆంధ దేశంలో ఆగస్టు ఉద్యమకాలంలో మొ త్ర తం 
1500 చోట్ల చులిఫోన్, పెలిగాఫ్ తీగలను ఉద్యమ 
కౌరులు కేగ్గొట్రారు, 

పోలీసు దాడులు 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో (పజలు పోలీసు 
సైషనులపె దాడి చేసిన ఘటనలు కూడా అనేకం జరి 
గౌయి. ఆగస్లు 17 న పాలకొల్లులో పోలీసు సవీన 
స్పెక్షరు, పోలీసు కాని 'సేబుల్ ఇళ్ళ పె ఉద్యమ 
కారులు దాడిచేసి, ఆ ఇళ్ళను ధ్వంసం చేశాడ. సబ్ 
జై లులోను, సబ్ (టజరీలోను కాపలాకాస్తున్న పోలీ 
సులను వారు కొట్టారు. పోలీనుల వద్ద తుపాకి గుళ్ళను 
గుంజుకున్నారు. " పరిస్థితి అదుపుత స్పు కున్నట్లు భయ 
పడిన రిజర్వు పోలీసులు కౌల్పులు జరుపగా ఒక 
వ్యక్తి మృతి చెందాడు. 

ఆకీవీడు పోలీసు చే బషను పె 100 మంది దాడిచేసి, 
ఇద్దరు పోలీను కాని సేబల్బోసు తన్నారు. వారి వద్ద 
తుపాకులను, లాఠీలను లాగేసుకొన్నారు. పోలీను 
సెషనులోని రికార్డులను తగులబెట్టారు. 

“సెషన్లసె 
రి యు 

యాభె మంది ఉద్యమకారులు. హఠాత్తుగా అల్లూరు 
పోలీనుే పేషను పె మెరుపుదాడి జరిపి, అక్కడ వున్న 
ముగ్గురు. పోలీసుల కౌళ్ళూ చేతులూ కటి పడవేసి రికా రులను, ఫర్నిచరును తగులబెట్టారు. ఆగస్టు 12న 
చీరాల పోలీసు] సైషను పై పె ప్రజలు దాడి చేశారు. కాని, 
అదనపు పోలీసు బలగం రాకతో (పదర కులు నిష్క9 
మించవలసి వచ్చింది. 

తౌలుగునొట న్యాతం/ళ ల్లీ 

పోన్టాఖసులు ద థం 

ఆం(ధదేశంలో + అనేకచోట్ల సోస్తాఫీనులను ఉద్యమ 
కారులు దగ్గం చేశారు. ఆకివీడు, కళింగపట్నం పోస్టా 
ఫీసులు పూర్తి రగా దగ్గమెపోయాయి. ఆగస్తు 12న బాస 
టలో సబ్ “రిజిస్టార్ ఆ ఆఫీసుపై పె వజాసమాూహం దాడి 
చేసింది. 

భీమవరంలో కాల్పులు 

1942 ఆగస్టు 17న భీమవరం (ప్రజలు టబిటిషు 
పాలనకు వ్యతిరేకంగా చరిత్రాత్మకమైన పోరాటం 
సాగించారు. గోకరాజు శ్రీరామరాజు. గొట్టుముక్క-ల 
రామచం[ దరాజు, అయ్యగరి సుబ్బారాయుడు, కపిల 

జోగి జగన్నాధరావులు 2 వేలమందితో పెద్ద బిహిరంగ 
సభ జరిపారు. స్థానిక విద్యాసంస్థలను మూసివేయిం 

చాలని ఆ సభలో “తీర్మానించారు. వంట నే ఆ తీర్మానం 

అమలు జరిపించడానికి జనం విద్యాసంస్థలకు వెళ్ళారు. 

స్థానిక యు+-ఎల్ .సి.ఎమ్. న్కూలు అధికారులు 
స్కూలును మూసి వేయడానికి నిరాకరించడంతో ఊది 
క్రత పెరిగింది. విద్యార్థులు, స్కూ-లులోని బల్ల లు, 
కుర్చీలు బద్దలుగొట్లారు. విధిలేక అధికౌరులు 
స్కూలును మూసిచేశారు. అక్కడనుంచి (ప్రజలు, 
విద్యార్దులు ఊ రేగింపుగా బయలుదేరి, రెవెన్యూ డివిజ 
నల్ ఆఫీసుకు వెళుతూంపే, రిమధ్యలో స్థానిక 
(ప్రముఖులు వేగేసిన నారాయ రాజా, పెద్దసుబ్బరాహిలు, 
భూపతిరాజు సుబ్బరాజు వచ్చి, వూశీగంపుకు నాయ 
కత్వం వహించారు. ఈ (పదర్శకులను చూడగానే, 
ఆర్ .డి.ఒ. ఆఫీసు తలుపులు మూసివేశారు. (పడర్శ 
కులు తలుపులు బద్దలుగొటి, లోన (సవేశించారు. 
ఆర్.డిఓ. చేత. బలవంతాస్ రాజీనామా పత్రంపె 
సంతకం చేయించి, ఆయనను బయటకు లాక్కొచ్చారు-. 
ఆర్ .డి.ఓ. చేతికి కాం(గెస్ జెండా యిచ్చి, వూరేగిం 

పుతో కొంతదూరం నడిపించారు. అప్పుడు (ప్రదర్శకు 
లలో కొందరికి కొ త ఆలోచన బయలుదేరింది. వారు 
వెనుతిరిగి వెళ్ళి, ఆరో.డి.వో. ఆఫీసును, డిప్యూటి 
ఇన్ స్పెక్టర్ ఆఫ్: స్కూల్స్ ఆఫీసును తగలబెట్టారు, 
అక్కడనుంచి పేదర్శకులు కలెక్ట రు ఆఫీసుకు వెళ్లారు. 
కలెక్టరు చేతకూడా రాజీనామా "వశతంపె సంతకం 
చేయంచి, కౌం[గెస్ జెండా ఆయన  చేతికిచ్చారు. 
అస్పుడు గోకరాజు వెంకటపతిరాజు జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీ 



నం(గాను చోరి [తో 

సుపై జాతీయజెండాను ఎగుర వేశారు. ఆఫీనులోని రికా 
ద్దలను తగులబెట్టారు. ప్రద ర్శకులు అక్కడనుంచి 

పోలీసు సేషనుకు" బయలుదేరారు. వారు సెషన్ సమీపం 

లోకి రోగానే పోలీసులు జనం పై పె కౌల్పులు (పారంఖిం 

చారు. అయినా (ప్రదర్శకులు లక్ష్య పెట్టకుండా ఆయుధా 

గారం వెపు ముందుకు సాగుతుండగా, పోలీసులు 

ఏద లీగా కౌలు-లు సొగించి, ముగ్గురి (పాణాలు 

తీశారు. మరొక అయిదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 

ఈలోగా (ప్రదర్శకులలో కొందరు పోలీసుల ఇళ్ళకు 

వెళ్ళి, వాటికి నిప్ప పెటారు. తుపాకి కాల్పులకు 

& _క్రిర్వులు జారీ చేసిన సవిన స్పెకరు కుటుంబం 

తప్పించుకుని, పారిపోయింది. తేక కపోతే ఆ కుటుంబం 

(పజల (క్రోధాగ్ని జ్వాలలకు ఆహుతి అమువ్నండేది. 

పెంటపాడు పోస్టాఫసు య గం 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లి గూడేం సమీపం 

లోని పెంటపాడులో ఆగను 17న మహదేవ్ దేశాయ్ 

మరణవార్త విన్నంతనే సంతాపసభ జరిపిన ఉద్యమ 
కారులు స్థానిక పోస్టాఫసును తగలబెట్టారు. వారిపై 

ఫోలీనులు త్రీవ్రమెన లాఠీచార్జీ 

అరెస్టు చేశారు. 

సామూహిక జధీమానాలు 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ విజృ్యంభణను అణచ 

డానికి (బిటిష్ పాలకులు దారుణమెన దమననీతిని 

(ప్రయోగించారు. (పభుత్వ నిర్భంధ విధానంలో ప్రత్యే 

కంగా పేర్కొనదగినవ “1942 పెనాలీస్ స్ ఆర్డినెన్స్” 

రె రై ల్వేలు, చెలిగాఫ్, జలిఫోన్ తీగలు 

మున్నగువాటిపె పె దాడి జరిపి ధ్వసం చేసేవారికి మరణ 
శిక్ష విధించే అధికారం, కొరడా దెబ్బల . శిక్ష విధించే 

అధికౌరం జిల్లా కలెక్టర్లకు శకి ఆర్షి నన్సు దఖలు పరి 

చింది. పోతే రెండవదీ సామూహిక జరిమానా విధింపు 

ఆర్హినెన్స్. ఏ (ప్రాంతంలోనైనా (బిటిష వ్యతిరేక లేక 

యుద్ధ వ్యతిరేక చర్యలు జరిగితే, ఆ (ప్రాంతంలొ నివ 

సించే (పజలందరి పెన “విచక్షణా రహితంగా “జరిమానా 

లను విధించే అధికారం శః అరి నెన్పువ ల కలెక్త 

ర్హకు లభించంది. ఈ రెండు అర్ధినెన్సులతో భారత 
(పజలను భయ పెట్టి, లొంగదీసు కోవచ్చునని (బిటిషు 

పాలకులు ఆశపడ్డారు. కౌని వాళ్ళ ఆశలు నెరవేరలేదు. 

గుంటూరు జిల్లాలో అధికొరులు సామూహా3 జరి 

మానాల పేరుతో "రు,8,2! ,081. లు వనూలు చేశారు. 

జరిపి” అనేక మందిని 
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సశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రు. 2,48,285 ల మేరకు 
సామూపొక జరిమానాలు విధించారు. ఆగస్టు ఉద్యమం 

ఆ రెండు జిల్లా లలోను చాలా వి వి సృృతంగా, ఉధృతంగా 

సాగిందనడానీ' కిదొక్ర నిదర్శనం. కృష్ణా, అనంతపురం, 

కడప, కర్నూలు, నెల్లూరు జిల్లాలలో కూడ సామూ 

హిక జరిమానాలు వకూలు చేశారు. ఎంత నిర్బంధ 

కౌండ అమలు జరిపినా, భారత (పజల స్వాతం[(త్య 

పోరాట దీక్ష సడలనూ లేదు, ఆ పోరాట పటిమ 

తగ్గనూలేదు. 

"క్విటొఇండియా ఉద్యమంలో ఒక వె వై పున హింసా 

త క చర్యలు జరుగుతూ వుంజే, రండవ వైపున 

శాంతియుక పోరాట పద్దతులు కూడా కౌంగెసు కార్య 

క్ర రలు పాటిస్తూ వచ్చారు. బపారంగ సభలు జరిపి, 

శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహ పోరాటం సాగించాలని 

(పజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 

విద్యార్థుల వీరోచిత పా|త 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో తెలుగు విద్యార్థులు 

వీరోచిత మెన పాత నిర్వహించారు. నిజానికి ఆంధ 

దేశంలో "ఆగస్టు విప్ప వనంలో కీలక మైన తెనాలి, ఫీమ 

వరం సంఘటన లకీ ఆద్యులు విద్యార్దులు కావడం 

గమనా ర్త 0. ఈ ఉద్యమంలో విద్యార్థుల సమ్మెలు 

విరివిగా జరిగాయి. కాకినాడ, గుంటూరు, ఏలూరు, 

విశాఖపట్నం, అనంతపురం, మదనపల్లి, నెల్లూరు 

కాలేజీల పద్యార్థులు, చిత్తూరు, పెనుగొండ, హిందూ 

పురం, మున్నగు హైస్కూలు విద్యార్థులు సమె్మలలో 

మూకుమ్మడిగా పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 14 న అనంత 

పురంలో విద్యార్దులు జరీపిన ప్రదర్శనపై పె పోలీసులు 

లాఠీచార్జీ జరిపారు. ఆగస్లు 27 న విజయనగరంలో 

18 గ్గరు విద్యార్థులను అరెస్తు చేశారు, వారందరికీ 
శిక్షలు విధించారు. 

సారా దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ 
_ కిట్ ఇండయా ఉద్యమంలో కల్లు సారా దుకా 

ణాలముందు పికెటింగ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా 

కొన్ని చోట్ల ఉద్యమకారులు చేపట్టారు. ఆగస్టు 17న 

లంకలకో దేరు, పాలక ల్లులలో కల్లు, సొరా "దుకాణా 

లను మూసివేయడానికి ' నిరాకరించినందున, ఉద్యమ 
కౌరులు వాటిని తగలబిటారు. బానట, అలూరువంటి 

| ఎ ae) 23 

చోట్ల పికెటింగ్ శాంతియుతంగా జరిగింది. సత్యా 
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(గహులను అరెస్టు చేసి, కఠిన శిక్షలతో పాటు 

రు. 50 ల జరిమానా కూడా విధించారు. 

కొంతమంది కౌం(గసు కార్యకర్త రలు, ప్రభుతో 

దో్యోగులకు తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని 

కోరుతూ ఊ త్రరాలు రాసిన నేరానికి _జెలు శిక్షలు 

పొందారు. పళశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టరు + ఏ. కు, 

విశాఖ పోస్తుమాప్టర్ కు, విజయనగరం డి. వె ఎస్. 

పి. కి అలాంటి ఉ త్తరాలు రాసినందుకు సి, 'వీరభ[ద్ర 

రావుకు ఆరు నెలల ః కఠిన శిక్షతో పాటు రు. 500 

జరిమానా విధించారు, అనకాప శ్రీకి చెందిన డాక్షరు 

కోరుకొండ సుబ్బరాజు, కళింగ పట్నానికి చెందిన 

కె. నున్మారావులు మద్రాసులోని యూరోపియన్ 

అధికారి మేజర్ ఎఫ్. ఎమ్ కోలింగ్ను భారతదేశం 

వదలి పోవలసిందిగాను, కళింగపట్నం జిల్లా 'మేజి 
సేరట్ను స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చేరవలసిందిగాను 

కోరుతూ ఉ తరాలు రాసినందుకు అలాంటి శిక్షలే 

విధించారు. 

సి. ఆర్. పి. సి. లోని 144న సెక్షన్ను ఆంధ్ర 

దేశంలో విచ్చలవిడిగా ప్రయోగించారు. బొంబాయి 

ఎ. ఐ. సి. సి. లో ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని బల 

పర్చిన స్థానిక సంస్థ లన్నింటిని సస్పెండ్ చేశారు. 

తూర్పు గొ గోదావతి, "చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లా బోర్డులు, 

పాలకొల్లు, బెజవాడ మున్సిపల్ 'కౌన్సిళ అలాంటి 

కారణంగా ఆరు నెలలపాటు సస్పెండ్ అయ్యాయి. 

జగ్గయ్య పేట బాంబు కేసు 
oe 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని దారుణంగా అణచ 

డానికి (పభుత్వం త్యివమైన దమన కొండకు దిగింది. 

చీటికి మాటికి లాళీచార్జీలు. జరపడం మాతమే కాక, 

శాంతియుత ప్రదర్శనల పై పె పోలీసులు నిష్కారణంగా 

తుపాకి కాల్పులు జరపడం కూడా అధికం కావడంతో 

(ప్రజలలో "టె ర్రరిస్లు ఢథోరణులు తలఎ తృసౌగాయి. 

ఇందుకు ఉదాహరణగా కృష్ణాజిల్లా జగ్గయ్య ఎట బొంబు 

కేసును పేర్కొనవచ్చు. 1942" సెపైంబరు 20 వ తేదీ 
రాతి కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్ జగ్గయ్య పీటలో రెడ్ క్రాస్ 

సహాయార్ధం వేర్పాటు “చేసిన చింతామణి నాటక పేద 

రన తిలకీస్తుండగా, ఆొయన పె ౨ ఉద్యమకారులు రెండు 

చేతి బాంబులు విసిరారు. జిల్లా కలెక్టర్ గాయపడ 

లేదుగాని, (పేత్షకులలో ఆరుగురు గాయపడ్డారు. ఆ 

తొలుగునొది నస్యాతోం [త్మ 

సందర్భంలో 9 మందిని అరెను చెసి కఠిన శిక్షలు 
విధించారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్వరూప 

స్వభావాలు 

(పభుత్వ రికార్డులను పరిశీలిస్తే , క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమ స్వరూప," స భావాలు చి(తం మనకు గోచర 

మవుతుంది. (ప్రజా సమూహాలమ చెదర గొట్రడానికి 
పోలీసులు ఆంధ్ర దేశంలో ౨1 చోట్ల కాల్పులు. జరిపి 
౪9 మంది పాణాలు బలి గొన్నారు. 177 మంది 

తీవ్రమైన ; గాయాలకు గురయ్యారు. పోతే, (ప్రజలపై పె 
సైనికులు జరిపిన కౌల్పుల సంఖ్య 68, ఆ కాల్చు 

లలో 14 మంది మృతి చెందారు. దాదావు 5060 మందికి 

పెగా గాయపడ్డారు. మ(దాను రాష్ట్రంలో 18 గురు 

'సెనికులు టిటీము ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరిగి, 
స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో చేరారు. వోలీసులతో అలా 
తిరుగుబాటుచేసిన వాడుఒకడే ఒకడు.పో కే, ఈ ఉద్యమ 
కాలంలో ధ్వంస మైన పోలీసు సేషన్లస సంఖ్య అయిదు 
కౌగా, 50 ప్రభుత్వ భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి, ర్? 
మున్నిపల్ భవనాలు, 11 (పముఖ వ్యక్తుల భవనాలు 

కూడా ధ్వంసమైన వాటిలో వున్నాయి. బాంబు 
(పేలుళ్ళు 17 జరగగా, పట్టుబడిన బాంబుల సంఖ్య 
85. బాంబు (పేలుళ్ళలో ర్ గురు చనిపోయారు, 

మరొక 6 గురు బాంబులు తయారు చేసుండగా, సంభ 
వించిన _పేలుళ్ళకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రోడను 
ఏధ్వంసం చేసిన ఘటనలు?82, విద్యుత్ సరఫరాకు 
కల్పించిన ఏభఘాతాల సంఖ్య 41.ఇతర రకా లైన విధ్వం 

సక చర్యలు 888 వరకు జరిగాయి. సామూహిక జరి 

మానాలను 71, పాంతాలలో విధించి, రు. 10,86,871 
లు వసూలు చేశారు. 1942 ఆగస్టు నుంచి 1948 
వరకు (ప్రత్యెక (క్రిమినల్ కోరులలో. శిక్షలు పొందిన 
వారి సంఖ్య 897 కాగా, మామూలు కోరులలో శిక్షలు 
పొందిన వారి సంఖ్య 8[84 వరకు వుంది. ఇద్దరికి 

మరణ శిక్ష *, 285 మందికి కొరడా దెబ్బల శిక్షలు 
విధించారు. 

నామూహిక జరిమానౌ కింద అచార్య 

రంగా ధాన్యం స్వాదీనం 

_ గుంటూరు బిల్లా నిడు. టోలులో (ప్రభుత్వాధికారులు 
సామూపొక జరిమానా వసూలు నిమి త్తం ఆచార్య 
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ఎన్.జి. రంగా, ఆయన సోదరుని ధాన్యాన్ని స్వాధీనం 

చేసుకొన్నారు, కృష్టా జిల్లాలో ఈడ్పుగల్లు, 

దొడ్డ పాడు, గుడ్లవల్లేరు, ససుమ(రు మున్నగు 

గ్రామాలపె పె సామూహిక జరిమానాలు విధించారు. 

(బిటిమ (పభుత్వం “విభజించి పాలించాలొన్న తన 

నీతి (ప్రకారం, సామూహిక  జరిమానాలనుంచి 
ము స్లిములు, (కిష్టియన్స్లు, షెడ్యూల్ తరగ కులు 

ప్రభుతో కదో్యగులను “మినహాయించింది. 

బెజవాడలో మారణాయుధాల స్వాదీనం 
జాతీయ యువజన సంఘం స్వాతంత్ర్య సాధనకు 

సాయుధ పోరాటానికి సన్నాహాలు చేయక పోలేదు. 

ఆయుధాలు మందుగుండు సేకరించడానికి జరిపిన 

ప్రయత్నం విఫలమైంది. పోతిన వెంకన్న "పేర 

వచ్చిన ఊ& తరం హోలీసుల చేతలతో పడింది. 1948 

ఫిబవరి 8 న పోలీసులు బందరు కాలువ గట్టులను 

గాలించి. 15 తుపాకీ గుళ్ళను. ఒక దేశవాళీ పిస్తోలు, 

వివిధ రకాల బాంబులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 

రాంపల్లి సూర్యనారాయణ ఇంటిపై దాడిచేసి, ఒక 

(శడిల్ (పెస్ను, అగ్గి పెటై బాంబును స్వాధీనం 

చేసుకొన్నారు. వడిన మరిడయ్య ఇంటిని సోదా 

చేయగా, దేశవాళీ పిస్తోలు దొరికింది. ఈ సందర్భంలో 

చేేటోలుకు చెందిన యువజన . నాయకుడు పి. నాగే 

శ్వరరావుకు 8 సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

ఏది ఏమైనా. ఎవరో కొందరు ఆవేశపరు లెన 

యువకులు తప్ప మొత్తం మీద కికట్ ఇండియా 

ఉద్యమం అహింసా పద్దతిలోనే సాగినట్లు 'విటిమ 

(ప్రభుత్వానికి నమ్మకం “ఏర్పడింది. 

తగ్గుముఖం పట్టిన ఉద్యమం 
1980 82 కాలంనాటి దొతీయ సమైక్యతా భావం 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో కాన రాకపోవడం 

వల్ల ను, ఈ ఉద్యమాన్ని వామపక్ష శ కులలో కొన్ని 

బలపర్చక పోవడం వల్లను, భారత రక్షణ నిబంధనల 

[కింద కాం(గెసు, జాతీయ విద్యార్థి సంఘం, జాతీయ 

యువజన సంఘం వంటి వాటిని నిషేధించడం వలను 

ఆగస్టు విస్త వ పోరాటం (క్రమేణా తగ్గుముఖం పట్టింది. 

“గాండి నిరాహార దీక్ష 
“దేశంలో సంభవించిన హింసా చర్యలన్నింటికి 

బాధ్యత గాందీజీదే” నంటూ [బిటిషు (ప్రభుత్యం సాగి 
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స్తున్న నిందా పూర్వక (ప్రచారానికి నిరసనగా మహాత్మా. 

గాందీ 1948 ఫి(బవరి 10 నుంచి మార్చి 80 వరకు 

నిరాహారదీక్ష సాగించారు. 74 సంవత్సరాల వయ 

స్సులో గాంధీజీ నిరాహారదీక్ష పారంభించడంకో. 

ఆయన ఆరోగ్యం గురించి భారతజాతి తీవ్రమైన 

ఆందోళనకు లోనై ంది. దేశ మంతటా ఉద్రిక్త తా వొతొ 

వరణం అలముక్షొంది. దేశంలోని అనేక (ప్రాంతాలలో 

జరిగిన, ఆం|ధదేశంలోని అనేక సట్టణాలలో 

విద్యార్థులు సామూహిక మైన నిరాహార దిక్షలు సాగించి 

తనమ సీనుభూతిని వ్యక్త 'కంచేశారు విద్యార్థులు వూరే 

గింపులు జరిపి, గాంధీజీ) వెంటనే విడుదల చేయా 

లని డిమాండ్ చేశారు. మదనపల్లి లో విద్యార్థుల ఊరే 

గింపుపై పోలీసులు జరిపిన లారీభారీలో 25 మంది 

గాయపడ్డారు. అనేక బార్ అసోసియేషన్లు, పిద్యార్థి 

సంఘాలు, వ్యాపార సంఘాలు, వ్యవసాయ కార్మికులు, 

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మొత్తం దేశం ము క్ర 

కంఠంతో గాందీజీ విడుదలను డిమాండ్ చేసింది. 

గుంటూరులో వేయిమంది సంతకాలతో కూడిన 

మహజరును (ప్రభుత్వానికి పంపారు. విశాఖపట్నం, 

ఎ.ఏ ఎన్. కౌలేజి విద్యారులు ఆం(ధ్రా మెడికల్ కాలేజీకి 

చెందిన మహిళా హాస్టల్ విద్యార్థినులు సామూహిక 

నిరాహార్మవత౦ పూనారు ప్రొఫెసర్ మామిడిపూడి 

వెంకటరంగయ్య అధ్యక్షతన సమా వేశ మైన ఆంధ 

యూనివర్శిటీ అధ్యాపకవర్షం, విద్యార్థుల ింయు క్త 

సమావేశంలో మహాత్మాగాంధీ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న 

దృష్ట్యా వెంటనే. బేషరతుగా గాంధీజీని విడుదల 

చేయాలని కోరుతూ తీర్మానించారు. 

కాకినాడలో ప్లీడరు గుమాస్తాలు, పి. ఆర్. కాలేజీ 

విద్యార్దులు అలాంటి ఆందోళననే సాగించారు. గాంధీ 

జీని విడుదల చేయడానికి నిరాకరించిన టిటిషు 

పభుత్వం మొండి వైఖరికి నిరసనగా, వె వై (సాయి 

కార్యనిర్వాహక వర్గం . సభ్యత్వానికి ముగ్గురు భారతీ 

యులు రాజీనామా “చేశారు. అయినా ఆనాటి టిటిష్ 

ప్రధాని చర్చిల్ మహాత్మాగాంధీని విడిచి పెట్టవలసిన 

అవసరం లేదని మొండి ధోరణినే (పదర్శించాడు. 

1948 ఆగస్టు 9 న క్విట్ ఇండియా. ఉద్యమం 

(పథము వార్షికోత్సవం జరిపారు. అక్ కోబరు 2 న 

గాంధీజీ జన్మదినోత్సవం దేశంలో పెద్ద ఎత్తున 

జరిపారు. ఆయినప్పటికీ 1942 తో ప్రోలు కుంటే 
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1949 సంవత్సరంలో దేశ పరిసితి 

మారినదని చెప్పవచ్చు.  “ 
1948 అక్షోబరులో వె సాయి లార్డ్ లినొలిత్లో 

నిష్కమించి, ఆయన స్థానంలో లార్డ్ వేవెల్ 
వచ్చాడు. లిన్ లిత్లో హయాంలో జరిగిన దారుణాలకు 

గాంధీజీ తన విచారాన్ని వ్య క్తం చేశారు. 
1944 సంవత్సరం వచ్చేసరికి, (పజలలో (బిటిషు 

వ్యతిరేకత త గకపోయినా, క్విట్ ఇండియా పోరాటం 

మాతం చాలావరకు చల్పబడిపోయిందని చెప్పవచ్చు. 

1944 జనవరి 26 న దేశమంతటా పెద్దఎత్తున, 

అత్యంత ఉత్సాహపూరితంగా జరిపిన స్వాతంత్ర్య 

దినోత్సవం, భారత (పజల హృదయాలలో జేగియ 

మానంగా వెలుగుతున్న స్వాతండ్ర్య కొంక్షకు 

(పత క్ష నిదర్శనం. 

క్విట్ ఇండియా ఉక్యమంలో అరెస్టయిన మహ 

దేవ్ దేశాయ్, కస్తూరిబాయ్గాంధీ జె తై ళృలోనే తనువులు 

చాలించారు. 1944. ఫి(బవరి 22 న  కసూరిభాయ్ గాందీ 

కన్ను మూసినదన్న వార్శవిని, భారత (ప్రజలు శోక 

త ప్పలయ్యారు. ఆం!  ధదేశ మంతటా సంతాప సభలు 

జరిపారు. ఈ సంతాప సభలు జరగడం కూడా, సహించ 

లేని (ప్రభుత్వాధికారులు భీమవరం వంటి చోట్ల 

సంతాప సభలను నిషేధించారు గుంటూరు వంటి 

చోట్ల వాలంటీర్ల ను అరెస్టు చేశారు. 

గాందీజిీ విడుదల 

భారత దేశంలోని రాజకీయ ప్రతిషంభనకు గాందీబీ 

విడుదల ఒక్క కే పరిష్కార మార్గం చూపగలదని 

దేశంలోని, _పపంచంలోని _పజాభ్మీపాయం దిలపడ 

డంతో, ,బిటిషు (ప్రభుత్వం విధిలేక 1944 మే 6 న 

మహాత్మాగాంధీని “అనారోగ్య కారణాల పె విడుదల” 

చేస్తున్నట్టు (పకటించింది. 

"భారత దేశానికి స్వాతం (త్యాన్ని (టిటిష్ ప్రభుత్వం 

వాగ్గానంచే సే సె, శాసనోల ల ంఘనోద్య మాన్ని కాం(గెస్ 

విరమించేటట్లు, తాను చూడగలనని స్పష్టం చేస్తున్న 
మహాత్మాగోంధీ 1044 జులై 27 న వె వై సాయి 

'వేవెల్కు లేఖ రాశాడు. ఆ (ప్రతిపాదనకు. లార్డ్ వేవెల్ 
నుంచి (ప్రత్యు త్ర తరం లేదు. 

అయినప్పటికి (ప్రభుత్యం తన దమననీతిని విడ 
నాడలేదు. బహిరంగ సభలపె నిషేధాజలు అమలు 

జరుపుతూనే వున్నది. ఆంధ్రదేశంలో క్వి ట్ఇండియా 

కొంత (పశాంతంగా 

తౌలుగునాటి నొ 9 త౦ [తోం 
మీ ఠీ 

ఉద్యమ ద్వితీయ వారి రి కోత్సవం జరపడానికి అనుమ 

తించవలసిందని పలువురు గాందీజీని కోరగా, వార్షికో 

తవం జర పడంలో తప్పులేదుగా ని, (పభుత్వం వీధిం 

చిన ని 'షేధాజ్ఞలను ఊల్లంఘి. చడం వల్ల పరిస్టితి 

కలుషితం కాగల (ప్రమా వం వుందని "హెచ్చరించాడు. 

ఆగస్టు 9 న నిరసన (వతాలతోను, (పార్తనలతోను 

సరిపేచ్చు కోవలసిందిగా మహాత్మాగాంధీ సలహా 

చెప్పారు. అజ్ఞాతవాసంలో వున్న కాం(గేెస్ కార్య 

క రలంతా ఫోలీసులకు లొంగిపోవాలని హితోప 

దేశం చేశాడు. కర్నూలజిలా కాం_గను నాయకుడు 

నివ ర్రి వెంకట సుబ్బయ్య వంటివారు మహాత్మాగాంధీ 
సలహా (ప్రకారం, పోలీసులకు లొంగిపోయారు. 

దేశంలోని మత సమస్యను పరిష్కరించే మార్గం 

కోధిస్తూ మహాత్మాగాంధి ముస్టిం లీగ్ నాయకుడు 

జిన్నాతో సంభాషణలు సాగించాడు. కః చర్చలు ఫల 

పదం కాలేదు. 

కాం[గెస్ సంసపె నిషేథం వున్నందున, కాంగెసు 

వాదులు కమ సవరి. కృష్ణా, నెల్లూరు వంటి 

జిల్లాలలో కొం[గెసు అసెంబ్లీ లను ఏర్పాటుచేసి, 
వాటి ద్యారా తమ రాజకీయ కార్యకలాపాలను సాగించ 

సాగారు. కల్లూరి సుబ్బారావు, శ్రీమతి రుక్్మణి 

లక్ష్మీపతి వంటి నాయకులు రాష్ట్రమంతటా పర్యటిం 

చారు. 

దేశంలోని రాజకీయ (ప్రతిషంబనను తొలగించి, 

జాతీయ నాయకులతో ఒక అవగాహనకు రావడానికి 

వీలుగా [బిటిషు (ప్రభుత్యం 1945 జూన్లో కాంగ్రెస్ 

కార్యవర్గ సభ్యు లందరిని జకసుంచి విడుదల 

చేసింది. 

1945 జూలె లో వై సాయి వేవెల్ సిమ్లాలో 

జాతీయ నాయకుల సమావేశం ఏర్పాటుచేసి, “దానికి 

కౌం(గెస్ ముస ంలీగ్ నాయకులను ఆహ్వానించాడు. ఆ 

సమావేశంలో "లార్డ్ వేవెల్ ఒక (పతిపాదన చేశాడు. 

వై(సాయి కార్యనిర్వాహక వర్షాన్ని తాను పునర్ని 

ర్మాణం చేసి విదేశ వ్యవహారాల నిర్వహణ బాధ్య 

తను భారతీయ సభ్యునికి అప్పగిస్తానని హోమీ 

ఇచ్చాడు. వె, వైస్రాయి కార్యనిర్వాహక వర్షంలో నియు 

కు లయ్యే ముస్తి 'ములందరిని ముసి ంలీగ్ మాత్రమే 

నామినేట్ చేయాలని జిన్నా మొండి "కె త్రడంతో సిమ్లా 

సమా వేశం విఫలమైంది. 



నం/గ్రాము బరి [త్ 

సిమా సమావేశం విఫలమెన _ కొద్దిరోజులకే 

యుద్దంలో జపాను ఘోర సరాజయం హౌందటం, 

ఇం గండులో ఎన్నికలు జరగడం, ఆ ఎన్నికలలో 

కన్సర్వేటివ్ పార్టీ ఓడిపోవటం, లేబరుపాల్ట'ప్రభుత్వం 

ఏర్పడటం వంటి పరిణామాలు చకచకా సంభ 

వంచాయిం 

1846 సెపెంబరు 16 న లార్ వేవెల్ భారత 

చేశంలో కేంద్ర అసెంబ్లీకి, రాష్ట్ర అసెంబ్లీలకు 

త్వరలో ఎన్నికలు జరపగలనని |(పకటించాడు, ఈ 

ఎన్నిక లలో ఫోలీచేయాలని కాం(ౌస్, ముసి ంలీగ్ 

నిర యించుకొన్నాయి. 
జె 

అజాద్ హింద్ ఫొజ్ 

దేశంలో జనరల్ ఎన్నికల _పచారం మముమ్మ 

రంగా సౌొగుతుండగా “అజాద్ హింద్ హౌజ్” 

(ఐం ఎన్. ఎఎ) ఖైదీలను ఢిల్లీ ఎ_ర్రకోటలో ఏర్పాటు 

చేసిన (ప్రత్యేక 'స్మెనిక న్యాయస్థానం విచారణ (పారం 

థించింది. ఈ విచారణపల్ల దేశమంతటా అసమ్మతి 

జ్వాలలు చెలరేగాయి. 

మాతృదేశాన్ని (టైటిమ దాస్య శృంఖలాలనుంచ్రి 

వము క్రం చేయడానికి జర్మనీ, జపాను దేశాల 

సహాయం స్వీకరించవచ్చునన్న ఉద్దేశంతో, భారత 

దేశం పీడిపోయిన సుభాసుచం(ద్రబోసు _ “ఆజాద్ 

హింద్ ఫౌజ్ "(భారత జాతీయ “సోన్యాన్ని) ఏర్పాటు 

చేశాడు. బర్మా, మలయా, సింగ్ పూరులలో ఈ సైన్య 

నిర్మాణం జరిగింది. జపాను సెన్యంతోపాటు ఈ 

సె న్యంకూడా (బిటిషు సైనిక బిలాల సె యుద్ధం 

సాగించింది. యుద్దంలో జపాను ఓడిపోయినస్పుడు 

“ఆజాద్ పొంద్ ఫొట్” సైనికులు 20 వేలమందికి 

పెగాడిటిటిష్ 'సెనికులకు ఖై దీలుగా చిక్కారు. 

ఆజాద్ ,హింద్ ఫౌజ్ సెనికులు దేశభ కులని, 

వారిని యుద్ద నేరస్తులుగా “పచారించి శిక్షించటం 

అన్యాయమని, వారిని విడుదల చేయాలని ఆంధ్రదేశ 

మంతటా ఊరేగింపులు, (పదగ్శనలు, హ ర్తాళులు 

జరిగాయి. ఐ. ఎన్. ఎ. ఖె.దీల “రక్షణనిధి'ని వసూలు 

చేశారు. పెల్లుదికిన (ప్రజాభిప్రాయానికి తలొగ్గిన 

భిటిషు (ప్రభుత్వం ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ పై నికులకు 

విధించిన శిక్షలను తగ్గించింది. 

1945 లో సుభాసుచం[ద్రబోసు విమాన (సమా 

దంలో చిక్కుకుని చనిపోయినట్టు (ప్రకటన వెలు 
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వడింది. ఆజాద్ హింద్ ఫొజ్ ఖైదీల తరపున ఎర 

కోటలోని సెనిక న్యాయస్థానంలో వాదించిన న్యాయ 

వాదులలో భూలాభాయ్ దేశాయ్, సర్ కేజ్ బహదూర్ 

సఫూ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్ఫూ వంటి వారు 

వున్నారు. 

జనరల్ ఎన్నికలు 

కాంగెన్ విజయం 

1945 డిసెంబరులో శేం్యద్ర అసెంబ్పీకి జనరల్ 

ఎన్నికలు జరిగాయి. ముస్దిం స్థానాలలో తప్ప, మిగతా 

అన్ని స్థానాలలోను కాం|గెసు అభ్యర్థులు అఖండ 

విజయం సొధించారు. ఆంగధదేశం నుంచి కేం[ద 

అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన 9 మంది కాం్యగెసు సభ్యులలో 

పొఫిసర్ ఎన్. జి. రంగా, అనంతశయనం అయ్యం 

గార్, వడపట గంగరాజులు పోటీ లేకుండానే నెగారు. 
m౧ 0౧? 

nO 

నావికాస న్యం తిరుగంబాటం 

1945 డిసెందిెలో జరిగిన కేంద అసెంబ్లీ ఎన్ని 

కలకు, 1946 డిసెంబరులో జరిగిన రాష్ట్రా9ల అసెం 

సల ఎన్నిక లకు మధ్య దేశంలో అతి ముఖ్యమైన 

సంఘటన ఒకటి సంభవించింది. అదే ' నావికాసైన్యం 

' తిరుగుబాటు. భారతదేశం నుంచి (బ్రిటిషు. జెండాను 

ఎ త్రివేయక తప్పదని (బ్రిటిమ (పభుత్వం (గ్రహించ 

డానకి ఈ తిరుగుబాటు ఎక్కువగా తోడ్పడినదని 

చెప్పవచ్చు. re —™—™—™—™ 

1946 ఫిబవరి 18 న బొంబాయిలో శిక్షణ పొందు 

తున్న భారత నావికా సైనికులు తమను ట్రిటిమ అధి 

కారులు అవమాన సర్చినందుకు తమకు అవమానకర 

మన నిబంధనలు వ రింపచేసినందుకు నిరసనగా నిరా 

హరదీక్ష (ప్రారంభించడంతో. నావికా  తిరుగుదాటుకు 

(ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ పోరాటం అతి తరి 

తంగా అన్న (ప్రాంతాలకు వ్యాపించడంతో మొ త్తం 

భారత నావికా'సెన్య మంతా అందులో పాల్గొన్నది. 

భారత నావికా సైనికులు యుద్ధ నొకలను స్వాధినం 

జేసుకొన్నాయి. '(బిటిషమ 'సెనిక కం్యద్రాల పై ఆయుద్ద 

నొకల పైనుంచి ఫిరంగులు పేల్చడానిక్ సిద్దమయ్యారు. 

అలాంటి దశలో వలభాయ్ పేల్ జోక్యం వల్ల 
| . రగా 

భారత నావికా సె నికుల తిరుగుబాటు విరమింసబిడింది, 

ఈ నావికా సెన్యం తిరుగుబాటు సందర్భంగా 

బొంబాయిలో అల్లర్లు, గృహదహనాలు, లూటీలు, 
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చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి, పోస్టాఫీసులు, బ్యాంకులు, 
. దుకాణాలు దగ్గమెపోయాయి. పోలీసులకు అలవికాని 

పరిస్థితి ఏర్పడింది. సైన్యం రంగంలోకి దిగంది, 
తుపాకి కౌల్పులు విచ్చలవిడిగా జరిపారు. ఆ కౌలు 
లలో మొత్తం 208 మంది (ప్రాణాలు కోలోోయారు. 

విశాఖసట్నం, మదాసు, అహ్మదాబాద్ తదితర 
తావులతోన్సి నావికా సైన్యం కూడా ఈ తిరుగుబాటులో 

చేరింది. సోనావతి యుద్ధనాకపై యూనియన్ జాక్ 
జెండాను తొలగించి, దాని సానంతో జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. నావికాసైనికులు విశాఖపట్నం, మద్రాసు, తదితర చోటకూడా జాతీయగీతాలు పారకూ ఊరేగింపులు జరిపాద్ి 

(బెటిషు మం[తిమండలి 

(పతినిధివర్షం రాక 
భారతదేశంలో ఇక తమ వలస పాలన సాగే పరి 

స్టేతి లేదని (గహించిన, (బిటిమ లేబరు (పభుత్వం 
భారత జాతీయ నాయకులతో చర్చలు జరిపి, స్వాతం 
(త్యాన్ని ప్రదానం చేయడం వినా మరొక మార్గాం 
తరం లేదన్న నిర్హ యానికి వచ్చింది. అందుకు అను 
గుణంగా లార్డ్ పెదిక్ లారెన్సు నాయకత్వాన 
ముగురు సభ్యులతో కూడిన మం(తిమండలి (ప్రతినిధి 
వర్గాన్ని భారత దేశానికి పంపడానికి నిశ్పయించ్రింది. 

లార్డ్ పెధిక్ లారెన్సు, సర్సాఫర్ కప్స్, లార్ 
ళు (యె a అడ్యరాలిటీ ఎ. వి. అలెగ్జాండర్ లతో కూడిన మండి 

మండలి (ప్రతిని ధివర్గం 1946 మార్చి 24 న భారత 
దేశానికి చేరుకొన్నది. చః (పతినిధివర్గం రెండు నెలల 
పాటు భారతదేశంలో కొం(గెస్, ముస్తీ ౦లీగ్, హిందూ 
మహాసభ, అకాలీదక్ మున్నగు పార్తీల నాయకులతో 
చర్చలు జరిపి, అనేక విషయాల పె ఎకౌభి[ పాయం సాధించగలిగారు. పాకిసాన్ ఏర్వాముపై అంగికారం కుదరజేదు. ల్ —- 

తాత్కాలిక (పభుత్వం 
కేందంలో తాత్కాలిక (పభుత్వాన్ని ఏర్వాటు 

చేయవలసిందిగా వె (సాయి లార్ వేవెల్ 1948 ఆగను 
6న కాౌం(గస్ పార్తీని ఆహ్వానించాడు. ఆ ఆహ్వా 
నాన్ని కౌంగెస్ ఆమోదించింది. అందుకు నిరసనగా 

, ఆగస్టు 6న “ప్రత్యక్షచర్య దినోత్సవం” జరపాలని 

లౌలుగునొట నా ల ౦0/తి 
య ఖో 

ముసి ంలీగ్ పిలుపు నిచ్చింది. అందుకు వీలుగా (a) ~ శ 9 బెంగాల్ లోని ముసి ంగీగ్ (ప్రభుత్యం ఆగను 16 న cc 
(we) (పభుత్వ సెలవుదినంగా (పకటంచింది. ఆ (ప్రత్యక్ష 

చర్య దినోత్సవ సందర్భంలో బెంగాలులోను, . కల 
కత్తాలోను, సిలెట్లోను మతకలహాలు చెలరేగ, 
ర కపాకానికి దారితీసింది. కలక తా, సిల్తెట్ లలో జరి. 
న వాటికి (ప్రతీకారంగా నొభాలీ, తెప్పారాలలో మానవ 
మారణహోమం జరిగింది. ఇలాంటి హింసొత్మక 
వాతావరణంలో మతోన్మాదం పెచ్చరిల్లిన స్టితిలో 
నపెంబరు 2న (ప్రధాని పండిట్ జవహార్ లాల్ 
నెహూ) నాయకత్వాన కేంద్రంలో తార్హాలిక (పభుత్వం 
పదవీస్వీకారం చేసింది. అటు తరువాత కొని ఇ రోజూ 
లకు ముసి ౦లీగ్కు చెందిన అయిదుగురు మం(తులు 
తాత్కాలిక (ప్రభుత్వంలో చేరారు. 

య 

1946 డిసెంబరు 9 న రాజ్యాంగ సభ తొలి సమా 
వేశం జరిగింది. ఈ రాజ్యాంగ సభ నిర్ణయాలు చెల్ల 
నేరవని ముసి ంలీగ్ (ప్రకటించింది. ఆ దశలో వీహోరు ' లోను, గోము క్తేశ్వర్, లాహోర్, రావల్సిండి వంటి 
చోట మతకలహాలు పెచ్చరిలాయి. పంజాబులో చెల 
రేగిన మతకలహాలను అణచ్డానికి ఆ రాష (ప్రభు 

యు త్వం ఎలాంటి చర్యలు గ. కొనలేదు. దాంతో అక్కడ 
శాంతిభ(దతలకు ముప్పు వాటిల్లింది. 

అటి పకటన 
య 

దేశంలో ఇలాంటి అలకలోల, అరాచక పరిస్థితులు. 
ఏర్పడిన తరుణంలో, (బిటిషు (ప్రధాని లార్డ్ అట్ల 
1948 జూన్ నెలాఖరులోగా (బిటిష్ (ప్రభుత్యం భారత 
దేశంలో పాలనాధికారాన్ని జాతీయ నాయకులకు అప్ప 
గించాలని నిరయించినటు (ప్రకటించాడు. ౯౨ లుగా 

“తాంబూలాలు ఇచ్చేశారు, ఇక తన్నుకుచావండి” 
అన్న ధోరణిలో (బిటిష (పభుత్వం వ్యవహరిం 
చింది. 

రాష్ట్ర అ సెంబీల ఎన్నికలు 
. 1947 మార్చిలో వివిధ రాషా9ల అసెంబ్లి లకు. 

జరిగిన జనరల్ ఎన్నికలలో కౌంగగెస్ పార్టీ అఖండ 
విజయం సాధించింది. ఆం|(ధదేశంలో ఏవో కొన్ని 
స్థానాలు మినహో దాదాపు అన్ని స్థానాలలోను కాం(గెస్ 
అభ్యర్థులే నెగ్గారు. మాసు రాష్ట్రంలో టంగుటూ- 



నం/గామ బరి ళ 

ప్రకాశం నాయకత కంలో 

ఏర్పడింది. 

(aN యం? E మంతి కాంటగెసు రం 

దేశ విభజన 

దేశాన్ని రెండుగా చీల్చి, భారతదేశం, పాకిస్తాన్ 

లుగా విభజించి, పేడానం చేయ 

నున్నట్లు విటిమ (ప్రధాని లార్త్ అల్లి 1947 ఫిబ్రవరి 

20 న (పకటించాడు. 

దేశ విభజన, స్వాతం్యత్య ప్రదాన కార్యక్రమా 

లను నిర్వహించడానికి 1947 జూన్ 8న లార్డ్ 

మౌంట్ బాపెన్ను వె(స్రాయిగా మగ దేశానికి పంపారు. 

స్వాతం(త్యం 

వైనాయి మౌంట్ బాపెన్ రూపొందించిన పథకం 

(ప్రకారం భారత దేశాన్ని విభజించి,  పాకిసాన్ను 

ఏర్పాటుచేసి, భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాలు రెండింటికి 

1947 ఆగస్టు 15 వ తేదీన స్వాతంత్ర్యం (పడానం 

చేయడానికి నిరయించారు. 
ణు 

1947 జూళ 15 న (బిటిష్ పార మెంట్ భారత 
వూ cc 

| తం|!త ప తొ గిం . స్వా ౦(త్య (ప్రదాన బిల్లును ఆమోదించింది 

1947 జూన్ 15 న అఖిలభారత కాం[గెసు సంఘం 

మౌంట్ బాొాబెన్ ప్లానుకు తన ఆమోదం తెలిపిండి. 

1947 ఆగస్లు 15 న భారతదేశం నె స్వాతం| త్యాన్ని 

పొందింది. దాదాప్త రెండువందల సంవత్సరాల పరాయి 

పాలనలో (మగ్గిన భారతదేశం తిరిగి న స్వాతం ద్య 

వాయువులను పీల్చసాగింది. 

చిటిపు వలస పాలనకు వ్యతిరెకంగా 1857 లో 

(ప్రారంభమైన భారత 
స్వాతంత్ర్య మహా పోరాటం 90 సంవత్సరాలపాటు 

సాగి, 1947 ఆగస్తు 15వ తేదీతో విజయవంతంగా 

వ 

ముగిసింది. 

సెనిక తిరుగుబాటు రూపంలో 

స్వాతం|త్రక మహా పోరాటంలో అగ్రభాగాన 

నిలబడి, అశేష త్యాగాలు చేసి, అనుపమానమైన 

పాత నిర్వహించిన తెలుగుజాతి (పజలు 1947 

ఆగస్తు 15 న నె క ఉత్సవాలను ఎంతో సంబ 



వెజాం ముం 

1944 లో నల్ల గొండజిల్లా లా భువనగిరిలో రావి 
నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షతన “జరిగిన 11వ ఆంధ్ర 
మహాసభ కొన్ఫ రెన్సులో అతివాదుల (ప్రాబల్యం సి సిరీ 
భూత మైంది. ఆంధ (ప్రాంతానికి చెందిన కమ్యూనిస్టు 
నాయకులు చం్మడ రాజేశ్వరరావు భువనగిరి మహో 
సభకు హాజరయ్యారు. కాతీయవాద వర్ల నాయకులైన 
కె. వి, రంగారెడ్డి, మాడపాటి రామచ చం(దరావు 
అందుకు అభ్యంతరం తెలిపారు. వారు మహాసభనుంచి 
నిష్కమించి, జాతీయ ఆం(ధ మహాసభ అనే 
పోటీ సంఘాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ఆ విధంగా నె జాం 
పాలనకు వ్యతిరేకంగా, ఐక పోరాటం నె సాగిస్తున్న 
ఆం(ధ మహాసభ రెండుగా చీలిపోయింది. 

పైట్ కాంగెన మై నిషేధం తొలగిం వు 

_ భారత జాతీయ నాయకులతో బిటిష్ ప్రభత్వం 
ఏదో ఒక విధమైన ఒప్పందానికి రావడం ఖాయమ 
నె జాం నవాబుకు, (టిటిషు మృంతిమండలి తని 
వర్షం రాకతో. భయం గింది వ భయంవల్ల నైజాం 
ప్రభుత్వం సెట్ కాంగెస్ షేధం క కొలగీంచడానికి 
సంస్థాన కాం(గెసు ఉను 1845 నవంబరు 24న 

చర్చలకు ఆహ్వానించింది. 

మందుగుల నర్వింగరావు, జి. రామచందర్, 
కాకీనాధరావు వె వైద్య లతో కూడిన సంస్థాన కొం(గెసు 
(పతినిధివర్షం అప్పటి (ప్రధానమంత్రి చత్తారీ నవాబ్ 

జహీద్ హుస్పేన్, ఆర్థిక మంతి అలీయవార్ జంగ్, 
రాజకీయ కౌర్యదర్శి నవాబ్ మొహీన్ నవాజ్ జంగ్, 

రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖ మంత్రి సవిద్దే, హోమ్ 
కార్యదర్శి రజ్వీలతో సుదీర్హ మైన చర్చలు జరివారు. 

కౌం_గెసు అను పదాన్ని విసర్జంచాలని న్జాం (ప్రభు 

త్వం పట్టుబట్టింది. అయితే, ఆ షరతుకు కౌం(గెసు 
(పతినిధులు అంగికరించలేదు. అయితే నైజాం నవాబు 
పట్ల విధేయత (ప్రకటించడం, నాన్ "ముల్కీ_లను 
కాం(గెను కార్యవర్గానికి ఎన్నిక కౌకుండా నివారించ 

డం అన్న రెండు షరతులకు కౌం(గను (పతినిధులు 

సమ్మతించారు. దాంతో 1846 ఏప్రిల్లో నెజాం (ప్రభు 

షర వాలననుంచి తెలంగాణా వవంంకి 

త్వం సైట్ కాంగ్రెస్ పె విధించిన నిషేధాన్ని తొల 

తలంగాణా పోరాటం 
నైజాం (ప్రభుత్వం కాం(గనుప నిషేధాన్ని తొల 

గించడానికి దో హదమిచ్చిన మరో కారణం కూడా 
లేకపోలేదు. రావ నారాయణ రెడ్డి నాయకత్వంలో 
ఆం|ధమహాసభ నె జాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 
రాజకీయ పోరాటం న సొగించడంతో పాటు, 'జాగిరారు. 
దేశ్ముఖ్లు వంటి ప్యూడల్ శకులకు వ్యతిరేకంగా 
ఆర్థిక పోరాటాన్ని కూడా జోడించి, జోరుగా సాగ్గం 
చింది. అదే చరిత్రలో తెలంగాణా పోరాటంగా పీరు 
పొందింది. 

జయ్య్మపకాశ్ రాక_ బహిష్కరణ 
తెలంగాణా (గ్రామీణ (పాంతాలలో ఆం(ధ మహో 

సభ నె జాం (సభుత్వంపై పె రాజకీయ పోరాటంతో 
పాటు, నామాన్య (పజలను పేడిసున్న ఫ్యూడల్ 
శక్తులకు వ్యతిరేకంగా ఆర్టిక పోరాటాన్ని జోడించి, 
ఉధృత సాయికి తీసుకు పోతున్న దశలో కౌం(గైస్ 
సోవషలిస్టుపార్టీ (ప్రధాన కార్యదర్శి జయ! పసకాళ్ నారా 
యణ 1947 ను 7న _పొదరాబాద్ వచ్చి, కర్చలా' 
మైదానంలో (బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభలో 
న్ జాం నవాబ్ కు వ్యతిరేకంగా తీ(వమైన పదజా- 
లంతో చేసిన ఉ _రేజ పూరితమైన (ప్రసంగం భాగ్య 
నగర్ (పజలను. ఎంతగానో (ప్రభావితం చేసింది. 
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల (ప్రజలపె 
ఆ (పేనంగం కల్పించిన (పభావాన్ని చూసి, భయప పడీన. 
నె జాం (పభుత్వం జయ (ప్రకాశ్ నారాయణ్ నా. 
నె జాం సంస్థానం నుంచి దహిష్యారిస్తూ ఊత త్తర్వులు. 
జారీ చేసింది 

నిరసన వెల్లువ 

నె జాం (ప్రభుత్వం గెకొన్న ఆ నిరంకుశ చర్యకు. 
నిరసనగా మే 8న జంటనగరాలలో కౌర్కిక నాయ. 
కులు వి. ఎస్. మహాదేవ్ సింగ్, నరేంద్ర (పసాద్. 

సాక్షేనా నాయకత్వంలో కాంటగెసు వాలంటీర్లు. 

గుంపులు గుంపులుగా జాతీయ జెండాలు చేబూనీ.. 



నం(/గౌము బరి [తో 

నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి. “జయప్రకాశ్ నారాయణ్ 

జి5దాబాడో, ఫేట్ కాంగస్ జిందాబాద్” అని నినా 

దాలు చేస్తూ. (ప్రదర్శనలు జరిపారు. ఈ సందర్భంలో 

కింగ్స్ వే, = మార్కెట్ (స్టేట్, సు(బిక్ స్ట్రీట్, సుల్తాన్ 

బజార్, విగంబజార్ , గౌలిగుడా వంటి చోట్ల పోలీసు 

అకు, (ప్రదర్శకులకు మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. 

అనుకొన్న ఉపకారం, మే కిన రఘునాధ్ బాగ్లో 

(ఐహ్కాండమైన బహిరంగసభ జరిగింది. ఆ సభలో 

స్వామి రామానందతీర్థ, నరేంద్ర (పసాొద్ సాక్సేనా 

(ప్రసంగించారు. అదే రోజున బూర్గుల రామకృష్ణా 

రావు, ఆర్. ఏ. బేదట్, రామమూ ర వి. వి. రాజు, 

ఈశ్వరయ్య (ప్రభుత్వ నిషేదాజ్ఞలను ధిక్క-రిస్తూ, 

బహిరంగ సభలలో (పసంగించారు. రోజూ సత్యా 

గహం జరిపారు వారి పసంగాలలో జయ (పకొశ్ 

బహిష్క-రణను ఖండించారు. ఈ సందర్భంలో కొన్ని 

చోట్ల అల్ల ర్లు చెలరేగడమే కాక, నల్లకుంట _ వంటి 

ప్రొంతాలలో మతక లహాలు కూడో చెలరేగాయి. 

ఇద్దరు హిందువులు, ఒక ముస్తిం మరణించారు. జంట 

నగీరాలలోని అనేక ప్రాంతాలలోని నిషేధాజ్ఞలను 

జారీ చేసిన నైజాం పభుత్వం మొ త్రం “917 

మందిని అరెస్టు చేసింది. 

నైజాం నవాబు స్వాతర్మత్య (పకటన 

— 1947 ఆగస్టు, 15న భారత, పాకిస్తాన్ దేశాలు 

స్వతం(త దేశాలుగా అవతరించడంకో. నైజాం 

నవాబు తన సంస్థానం కూడా స్వతంత్ర దేశంగా 

పుంటుందని, భారత దేశంతోగాని, పాకిస్తాన్తో గాని 

చేరే సమస్యలేదని (ప్రకటించాడు. భారత దేశంలో 

“హైదరాబాద్ సంస్థానం విలీనాన్ని కోరుతున్న నై నెజాం 

సంస్థాన (పజలక నైజాం నవాబ్ స్వాతంత్ర్యం 

(ప్రకటించుకోవడంతో పుండుమీద కౌరం' చల్లి న చంద 

మెంది. 

సె కాం గసుల్ * చెండు వరాలు 
&- 

౧ 

క 
en 

సట్ కౌం(గను 

“స్తే 
న్ 

నిషేధం తొలగిన తరువాత, 
హై | ౦(గెసు అధ్యక్షులుగా స్వామీ 

రామానంద తీర్ణ ఎన్నికయ్యారు. ఆ సందర్భంలో 

"సెట్ కాం(గెస్లో రెండు వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. 

.. స్వామిరామాసంద తీర్ణవర్లంలో ౨ జమలాపురం 

“కేశవరావు, కోదాటి నారాయేణరావు, కొమరగిరి నారా 

పె 
కా 

ట కా 
ri 

జల్ 

యణరావు, ౩. వి. నర్చింగరావు, (తెలంగాణా) 

జి. ఎమ్. షాఫ్, ఎస్. ౩ వెశంపాయన్, బాబా 

హబ్ పరాంజపే, ఏ.కె వ వాఘ్మారె, (మరా 

డా జనార్ధనరావు చందార్కిా, ఎ. కె. పాజేశా 

చార్య, కృష్ణమాచారి జ జోషి (కర్నాటక) వంటివారు 

చేరగా, బూర్గుల రామకృష్ణారావు వర్గంలో ౩. వి. 

రంగారెడ్డి, ఎమ్. చెన్నారేడ్డి, జె వి. “నర్సింగరావు, 

కాశీనాధరొవు వె ద్య, జనార్దనరావు దేశాయ్ మున్నగు 

వారు చేరారు. నీ షేధం తొలగించబడిన తరువాత జరి 

గిన సెట్ కౌం(ెస్ మహాసభలో ఇరువర్తాల మధ్య 

ఐక్యతను, సఖ్యతను న సాధించడానికి ఆచార్యరంగా 

(ఆంధ్ర) శంకరరావు దేవ్ (మహారాష్ట్ర) నిజలిం 

గప్ప (కర్నాటక ) కమలాదేవి చటోపాధ్యాయ (సోష 

లిస్టు) వంటి పెద్దలు కృషి చేశారు. 

ఆ మహాసభలో నై జాం సంస్థానంలో నె స్వాతంత్ర 

తుది. పోరాటం (ప్రారంభించాలనే కోరే తీర్మానాన్ని 

దిగంబరరావు బిందూ [పతిపాదింపగా, బూర్గుల రామ 

కృష్ణరావు బలపర్చారు. 

రెండు రకాల వాదనలు 

స్వాతం(త్య పోరాటాన్ని ఎలా నిర్వహించాలన్న 

అంశం పై ఈ మహాసభలో రెండు రకాలె న అవి, 

(ప్రాయాలు వ్య కమయ్యాయి. ఒకటి : అహింసా 

యుత సత్యాగ్రహ పోరాటం సాగిస్తూ, కల్లుగీత గెల 

లను నరకడం, పన్నుల నిరాకరణ, అటవీ" నిబంధ 

నలు, ఆబ్బా-రీ నిబంధనల ఉల్లంఘన, నె జాంనవాబు 

బలగాలు, జాకౌర్హ మూకల రాకపోకలకు విఘ్నం 

కలిగిస్తూ, రహదారి మార్గాలను ఛేదించడంవంటి 

కార్య(క మాల్ని చేపట్టాలని" కొందరు వాదించారు... 

రెండు: కాగా, నై జాం (ప్రభుత్వాన్ని, రజాకార్లను 

(పతిఘటించడానిక్ క్ అజ్ఞాతవాసం గడుపుతూ, పోరాటం 

సాగించాలని మరికొందరు వాదించారు. 

మితవాద నాయకులు బహిరంగంగా అహింసా 

యుత సత్యా(గహ పోరాట పద్ధతులు అనుసరించగా, 

యువతరానికి చందిన గోఏందదాస్ ద్రాఫ్, వంశం 

పాయన్, డి. వెంకటరామారావు, కె. వి. నర్శింగ 

రావు వంటివారు అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళి, రహస్యంగా. 

ఉద్యమాన్ని సాగించారు. 
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నె జాం సంస్థానంలో స్వాతంత్ర్య తొలిసోరా 
టాన్ని నడపడానికి దిగందిరరావు బిందూ అధ్యక్షులుగా, 
మాడపొటి రామచం(ద్రరావు కార్యదర్శిగా, గోవింద 
దాస్ (షాఫ్, జమలాపురం కేశవరావు, (పాణేశా 
చార్య సభ్యులుగా _ కౌర్యాచరణ సంఘం ఏర్పాటు 
చేశారు ఈ కార్యాచరణ సంఘం 'కేం్యద కార్యాలయం 
బొంబాయిలో ఎస్. శ. పాటిల్ సహాయంతో నిర్వ 
హాంచబడింది. కాగా, ఈ సంఘ (ప్రాంతీయ కౌర్యా 
లయాలు తెలంగాణా (పాంకతానికి విజయవాడ లోను, 
కర్నాటక (ప్రాంతానికి గడగ్లోను ఎర్పాటు చేశారు. 
విజయవాడలోని తెలంగాణా (వాంతీయ కౌర్యా 
అయాన్ని వి. బి. రాజు నిర్వహించారు. బొమ్మకంటి 
సత్యనారాయణ, హయ్మగీవాచారి ఆయనకు సహాయ 
కులుగా పనిచేశ్రాద. 

సరిహద్దు శెబిరాలు 
ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాట నిర్వహణకు సైట్ 

ఆధ్వర్యంలో అనేక సరిహద్దు శిబిరాలు 
ర్పాటు చేశారు. వీటిలో విజయవాడ, షోలాపూర్, 

మన్మాడ్, చాందా, పరిటాలవంటిచోట్ర శిబిరాలు ముఖ్య మైనవి. వీటికితోడు నేలమం, కొక్క రేణ్, సింగ 
వరం, సిరిపురం, రేపలెవంటిచోట కూడా శిబిరాలు 
ఎరాటయినవి. లం ల 

విజయవాడ శిబీరాన్ని హాయ్యగ్రివాచారి, పరిటాల 
శిబిరాన్ని, కోదాటి నారాయణరావు, షోలాపూర్ 
మన్మాడ్, బోం౦దా వంటి శిబిరాలను శె. వి. నర్శింగ 
రావు, ౩3. వి. గరసింహోరావృలు నిర్వహించారు. 

కోదాటి నారాయణరావు, 
స్వాతం[త్య పోరాటాన్ని పర్య వేక్షించగా, శె. వి. 
నర్శింగరావు, కె. విం నరసింహోరావులు చాందా 
కేంద్రస్థానంనుంచి ఆదిలాజాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలలోని 
రహస్య ఉద్యమాన్ని నడిపారు. 

[ 

అరుణా అసఫ్ అలీ 

రహస్య పర్యటన 
బె డాం సంసాగంతో ముఖంగా తెఅంగాణా స్ట్ ఫీ [సపాంతంలో సరిస్టితిని స్వయంగా పరిశీలించడానికి సోష్ష లిస్టు పార్షీ తరపున అరుణా అవఫ్అలీ రహన్య పర్య 

ఆ 

నలగొండవిలాతో 

మె సిఫారసుపె నె శాం సంసానంలో 
కెఎ = ల ళు 

తెలుగునాటు నొ గైలొం[తం : a) © 

శ పోరాటానికి సాయంచేసే నిమి తం 
న 

పుల్ త్ 
అంటె 

సోషలిసుపాదీ ఒక కౌర్యాచరణ సంఘాస్ని  ఎర్చాటు ళు 

“ఇండియన్ యూనియన్లో 
చాదరాబాద్ను చేర్చాలి” అన్న 

నినాదంతో ఉద్యమం 
స్వామి రామానంద తీర్ధ నాయకత ంలో “హైదరాదాద్ సంస్థానాన్ని ఇండియన్ యూనియ 

న్లో చేర్చాలి” అన్న నినాదంతో 1047 ఆగస్టు 
7 న (ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంలో హై దరాబాద్ 
నగరంతో (పదర్శనలు జరిగాయి. పోలీసులు (పద 
ర్శకులపె లారిచార్డీ జరిపారు. 

(ప్రదాని పండిట్ జవహర్లాల్ ' నెహూ 
స్వయంగా స్వామి రామానందతీర్దకు అందజేసిన 
జాతీయ పతాకాన్ని 1947 ఆగస్తు 15 వ తేదీ ఉదయం 
10 గంటలకు సులాన్ దిజారులో మోతీలాల్ మంతి ఎగురవేశారు. ఈ సందర ౦లో స్వామి రామానంద తిర్ధ డాక్టర్ జి, ఎస్. మెల్కొ పే, కృష్ణమాచారిజోషి, 
జమలాపురం కెశవరావులను పోలీసులు అరను 
చేశారు. 

॥ 
రెండు మూడు మాసాలలోనే శ్ర ఉద్యమం 

మవ ద్యమ రూపం దాల్చి మొత్తం 21 వేలమంది 
కౌం(గెస్ సత్యా(గహుల అరెస్టులకు దారితీసింది. ఈ 
ఉద్యమంలో అరెస్టయిన (ప్రముఖులలో హరిశ్చం[ద 
హెడా, విమలాబాయమేల్కొా_ పే, జానకుమారి హెడా, 
కమలమ్మ, అహల్యాబాయి, సుమి(త్రావాయ్, లక్ష్మి, 
డాక్షరు ఎమ్. చెన్నారెడ్డి కె. వి. రంగా రెడ్డి, మహ 
దేవ్ సింగ్, రానుకృష్ణధూక్, కృష్ణదూబే, కాళోజి నారాయణరావు, అరుట్ర చం(ద శేఖర రెడ్డి, వీరారెడ్డి, మంధెనకు చెందిన రఘునాధరావుకాబే, కరీం గగర్ోక 
చెందిన రమాపతిరావు, (పసిద్ధకవి దాశరధి కష్టమా చారి, హీరాలాల్ మోరియా, “3.సి. నరసింహారావు, 
జలగం వెంగళరావు, అచ్యుత రెడ్డి, బి. వెంకటస్వామి, అమృతలాల్, మాధవరెడ్డి, ఎస్. బాబూరావు, మురళీ 
ధరరావు, ఎమ్. ఎస్. రాజలింగం, (టిక్ రాజణిగాడ్, 
భోజ రెడ్డి, శ్రీనివాసలహాత్తి, ఎస్. బి. గిరి, బితేం(ద జై న్, ఎక్స్ కర్, సిరిసిలాకు చెందిన హనుమంతరావు, య? 
మెట్టసల్తి కి చెందిన ల శ్రనారాయణ, సరకా అకుచెందిన 
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నం [గామ బోరి [త 

"కేశ వరెడ్డి, హా జారాబాద్కు చెందిన సీకారామనాయుడు, 

సికిం(దాబాద్కు చెందిన 3. ఎల్. నారాయణ, ఎల్. 

నారాయణ, ఖమ్మంకు చె చెందిన థ్రీవతి రాజేశ్వరి, 

హైదరాబాద్ కు చెందిన కాటం లకీ శీ శ్రనారాయణ, గుల్చ 

ర్లాకు చెందిన కక్కె_ర హనుమంతరావు, మరట్వాడాకు 

చెందిన చుకుందరావు పెడగోంకర్ మున్నగువారు 

వున్నారు. కొండా లక్షణ్ క్బాపూజీ 1042 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో వలెనే, ఈ ఉద్యమ 

కొలంలోకూడా రహస్య జీవితం గడుపుతూ, కీలక 

మెన పాత నిర్వర్తి రించాడు. నై జాం నవాబు పై విసరిన 

చేతిబాంబు శేసులో ఆయనకు "పాత వుంది. బారంగా 

బాద్ జైలునుంచి విద్యార్హి నాయకుడు గౌతమ్రావు 

పరారై తరిగి ఈ ఉద్య మంలో చేరి, ర్యంస్యంగా 

పని చేశాడు విద్యార్థి నాయకులు నండూరి విఠల్ రావు, 

ఎమ్. ఆర్. శ్యామారావ, బాబూరావు వర్మ పంటివారు 

ఈ ఉం ౪మంలో పాల్గొని అరెస్టుకాగా, జకీర్ అలీ 

మీర్లాను గృహ రంధంలో వుంచారు. 

'“హైదరాబాదు సంస్తానాన్ని ఇండియన్ యూని 

యన్లో చేర్చాలి” అనే “నినాదంతో సాగిన ఈ సత్యా 

(గహ పోరాటంలో భాగంగా నై జాం సంస్థానం అంతటా 

బపొరంగ సభలు జరిపి, కౌం(గెసు జండాలు ఎగుర 

చేశారు. కల్లుగీత గెలలను నరికివేళారు. ఆదిలాబాద్, 

కరీంనగర్ జిల్లాలలో ఈ కార్య(క్రమంలో చురుకుగా 

పాల్గొన్న బిద్దం ఎల్లారెడ్డి, సి. హనుమయ్య వంటి 

వారు విజయపొడలోని కమూూనిస్లు నాయకులు పుచ్చల 

పల్లి సుందరయ్య, దేవులపల్లి వెంక పేశ్వరరావువంటి 

వారితో నిత్య సంబంధాలు కొనసాగిసూ ఉద్యమాన్ని 

నడిపారు. 

ఇదే సమయంలో ర రజాకార్ల రాక్షసకృత్యాలు మితి 

మీరిపోయాయి. నె జాం సంస్థానంలో రాజకీయ చెత 

న్యం మొగ్గ తొడుగుళున్న దశలో, 1927లో నైజాం 

నవాబు (ప్రోత్సాహంతో క త్రెహాద్- ఉల్ _ ముస్తి స్ మీన్ 

సంస్థ స్థాపించబడింది. నె జాం ౮ (పభుత్వాధికారి ? 'సవాట్ 

సదర్ యార్ జంగ్ అధ్యక్షతన గ్రా హెాద్ 

మంజిల్ "లో జరిగి చుస్తిముల సమావేశంలో ఈ 

సంస్థసు సాపించాలని తీర్మానించారు. ఈ సంస 

1997లో సూపించబడి , 1988 వరకు దీనికి అంత 
(ఏ 

నాయకునికి సలార్ ఎ కబీర్ అని, 
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న యూనివర్శిటీ 

ఖాదర్ సిద్దీక్ర అధ్యక్షత న 

వకపరమెన రొజకీయ శ క్త్గా 

రూపాంతరం చెందింది, అప నుంచ హైదరాబాద్ 
సంస్థానంలో ప్రజాతంత్ర హక్కుల కోసం జరిగిన 

అన్ని ఉద్యమాలను ఇ త్తెహోదుల్ _ము ముస్లి మిన్ సంస్ద 

(ప్రతీఘటించసాగింది. 

19399_40లో నవాబ్ బహదూర్ యార్జంగ్ 

అధ్యతులై నప్పటినుంచి, ఇ త్తెహాదుల్ _ ముస్తి మీన్ 

సంస్ధ (ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. “అనల్. మాలిక్ * 

(మేమే పాలకులం) అన్న నినాదాన్ని శః సంస్త చేప 

ట్రెంది. 

ఇ తెహాదుల్ ముసి మీన్ సంస వాల-టీర్ దళాలను 

తయారు చేయాలని 1940లో సయ్యద్ మహ్మద్ 
హసన్ (పతిపాదించాడు. ఆ (పతిపాదని ప్రాతిపదిక పె 

సెనిక శిక్షణ జరపిన వాలంటీరు దళాలను తయారు 

చేయడం మొదలుపెటారు. క0 మంది వాలంటీరు ఉండే 

స్టానిక దళానికి "సలాల్' నాయకుడుగా వ్యవహరిస్తాడు 

తాలూకొ నాయకునికి *సలార్ ఎ సాఘిర్ అని, జిలా 

హైదరాబాదులో 

వుండే కేంద్ర సంఘ నాయకునికి అఫ్సర్ ఏ అలా” 

అని "పేర్లు పెట్టారు. ఈ వాలంటీర్ల కు కాకీ దుస్తులు 

యూనిఫారమ్గా నిర్ణ యించారు. వాలంటీర్ల ందరికీ ఫొడు 

గాటి క శ్రీని, చురక్ తిని సమకూర్చారు. ఈ రకమైన 

అర్హ సైనీకి స్వరూప “స్వభావాలతో కూడిన వాలంటీర్ల 

సంస్థకు 1940 అక్తోబరు 27న (ప్రారంభ తవం జరి 

పారు. 

కాగా, 1946లో కాశిం రజ్వీ “మజ్జిస్ ఎ ఇ_తైహా 

దుల్ ముసి మీన్” సంస్త అధ్యక్షుడు “కావడంతో ఈ 

సంస్ద స్వరూస స్వభా పాలలో మరికొంత మార్పు 

వచ్చింది. 1947 జూలె, లో రజాకార్లు అని పిలువబడే 

వాలంటీర్హ సంస ఏర్పడింది. రజాకార్లు సాయుభులైై 

వీధులలో కవాతు చేయడం మొదలు పెట్టారు. 

1947 నవంబర్ 8వ శేరీకి రజాకార్ల సంఖ్య 50 లకు 

పెరిగింది. రజాకార్ల సంఖ్యను ర లక్షలకు పెంచాలని 

కాశిం రజ్వీ కలలు “కన్నాడు. 

సాయుధులైై న ఈ రజాకార్లు, నైజాం పోలీసులు, 

సెనికులు కలిస్, హైదరాబాదు “సంస్టానంలో చెప్పనలవి 

కాని రాక్షసకృత్యాలకు ఉద్యమించారు. (పజలందరు 



128 

తమ (ప్రాణాలు సంప్ పెట్టుకుని జీవించవలసిన 
ఖగ 

(పతిఘటన 

న్ జాం (పభుత్వ అండదండలతో రజాకార్డ మూక 
సాగిస్తున్న దురంతాలను సా నాయుధుళై వతిఘటించడం 
తప్ప మరో మార్గం లేదన్న నిర్ణ 5 యానికి వచ్చిన 
ఆంధ్రమహాసభ రావి నారాయణరెడ్డ్ నాయకత్వంలో 
సొయుధులై న గెరిల్లా దళాల నిర్మాడాన్ని - ఈ దశ 
లోనే చేపట్రవలసి వచ్చింది. 

రజాకార్ల స సంస్ద దళితవర్షాల (పజలను ఆకర్షించ 
డానికి ప్రయత్నించింది. తమదీ కేవలం ముస్ట్రి ౦మత' 
సంస్థ కాదని, న న్యాయంకోసం, డిన జనోద్దరణ. కోనం 
పాటుబడుతున్నామని రజాకార్లు (పచారం “చేళారు. ఆ 
(పచారానికి మోసపో యిన దశితవర్గాల వారు బీదర్లో 
గలా టాలు సృష్టించారు. 

(గ్రామాలలో (పజల వద్దనుంచి బలవంతంగా రజా 
కారులు విరాళాలు వసూలు చేసిన మాట, రజాకార్లు 
తమకు రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపే వినతి ప పత్రాలపె పెన 
హిందువులచేత బలవంతాన సంతకాలు చేయించిన 
మాటనిజమేనని ఆలీయవార్ జంగ్ రచించిన “హెదరా 
బాద్ ఇన్ రిట్రాస్పెక్ట్” అన్న(గ్రంథంలో వివరించాడు. 

కమ్యూనిస్టుల న రావి. నారాయణరెడ్డి, బద్దం ఎల్లా 
రెడి, ముకుం" మొహిద్దిన్, రాజదిహదూర్ "= గౌడ్, 
ఆళ్వారుస్వోమి, హేమా।ది, డి. హెచ్, దేశాయ్, 
దేవులపల్లి వెంకటేశ రరావు, అరుట్ల సోదరులు వంటి 
వారి నాయకత్వంలో ఆం[ధమహానభ 1844లో 
ప్యూడల్ వ్యతిరేక పోరాటాన్ని (సారంభించినషటికీ, 
1946లో అది ఉధృతరూపం 

తెలంగాణా, దురట్వాడా (ప్రాంతాలలో కమ్యూనిస్తుల 
(పాబల్యం సహజంగానే పెరిగింది. 

దాల్చింది, 

నె జాం (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా (ప్రారంభమైన 

పోరాటంలోను, అలాగే రజాకార్ల దురం 
తాలు (ప్రారంభమైన మొదటి దశలోను కమ్యూనిస్టులు 
కాం(గెసువాడులు భుజంభుజం కలిపి ఐక్యంగా పోరా 

స్వాతంత్ర్య బి 

(పజల మన్నవలను బి 

పెరిగే కొలదీ, (గామాలలో (పజలు కమ్యూనిస్టులను 

దీనివల్ల ' 

తఆతలుణగునొవు న్యారతోం (త 

డారు. ఈ ఐక్యత (సజలలో విశ్వాసాన్ని మరింత 
బిలీయమొనర్చింది. 

ముసి విశ్రెషణ 

నెజాం సంస్థానంలో కల్లో ల పరిస్తితులు వున్న 

సమయంలో ౫ హైదరాబాద్లో భారత (ప్రభుత్వ (పతిని 

ధిగా పనిచేసిన 'కె.ఎమ్. మున్నీ రచించిన “ఒక శకం 

సమా పం అన్న (గంథంలొ పొందుపర్చిన విశ్లేషణ 

గమనార్ల మెనది. 

“పేట్ కౌంగెసు సాగించిన సత్యాగ్రహం నిజా 
నికి గాందీ వాదాను గుణ మైనదికాదు. రజాకారు మూకలు 

అమానుషంగా [పవ  ర్రిస్తున్నప్ప డు, హైదరాబాద్ లో 

గాంధీ తరహాో సత్యాగ్రహానికి ఎంతమా[తం తావు 

వుండజాలదు, రజాకార్ల దురంతాల బారి నుంచి [గామా 

లతో (పజలను, కాపాడడానికి ఒక శకి క్కి అవసర మైంది. 
_'పొణాలు కోల్పోయి, అమరత్వ ఆనందం పొందు 
దామన్న భావం (పజలకు వుండదు. అలాంటి దశలో, 

(కాంగ్రను-కమ్యూనిస్టు) ఐక్య సంఘటనలో భాగ 
స్వాములుగా కమ్యూనిస్తులు నైజాం పోలీసులూ, 
రజాకార్లకు వ్యతికరేకంగా వాలంటేర్లు సొగిస్తున్న 

ంసౌత కాక పోరాటానికి నాయకత్యం వహించి, 

పొందారు రజాకార్ల దురంతాలు 

ఆహ్వానించి, వారి వద్దనుంచి ఆయుధాలను పొందారు. 
అలా ఏర్పడిన (గామ రక్షణ దళాలు (పతి ఘటనా 
"కేం దాలుగా అభివృద్దిచెందాయి . నైజాం (ప్రభుత న్ 
బలగంతోను, రజాకౌర్లతోను హోరా హోరీ పోరా 
టాలు సాగించారు.” 

1048 నాటికి హైదరాబాద్ సంస్థానంలో కౌం(గెస్. 
కమ్యూనిస్టు ఐక్య సంఘటన “విచ్చిన్నం కాజ్రొ 
చ్చింది. | 

యథాతథ ఒప్పందం 
వె వె(స్రాయి లార్డ్ మౌంట్ దాబెన్ మధ్యవర్నిత్వం 

ఫలితంగా, భారత ప్రభుత్వానికి, నె జాం (ప్రభుత్వానికి 
1947 నవంబరు 27న యథాతథ ఒప్పందం కుదిరింది. 
ఈ ఒప్పందం పై పె నె జాం నవాబు సంతకం పడకుండా 
రజాకార్ల నాయకుడు ఏ కాశింరజ్వీ దాదాపు నెల రోజుల 
పాటు అడ్డుకొట్ట గలిగాడు. యథాతథ ఒప్పందం 
(ప్రకారం, నె జాం సంస్థానానికి సంబంధించినంత వరకు 



నం(/గౌమ భరి [లొ 

రక్షణ, విదేశ న్యవహారాలు భారత (పభుత్వ పరం 

అయినవి. 

అయినప్పటికీ, నై జాం నవాబు తన సంస్టానాన్ని 
స్వతంత్ర దేశంగా పకటించడానికి అవసరమైన 

ఏర్పాట్లను లోపాయికారీగా సాగించక పోలేదు. సోర్సు 

గల్ నుంచి గోవా (ఆ్రాంకాన్ని ఖరీదుచేయాలని (పయ 

త్నించాడు. ఆ విధంగా రేవు : పట్టణం పెందచూశాడు. 

ఇ త్రెహాదుల్ ముస్లి మీన్ నాయకుడు ఎల్. ఎ(డ్రూస్ను 
రు, ర్ కోట్ల డబ్బుకో, విదేశాలకు పంపి, ఆయు 

ధాలు, విమానాలు కొనుగోలు చేయించాలని విఫల 

ప్రయత్నం చేశాడు. మరోవె వె పున కాశీం రజ్వీ నాయ 

కత కంలో రజాకౌర్ల దారుణాలు భరించరానంతగా మితి 

మీరి పోయాయి. 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలో పరిస్థితులు ఇలా క్షి ష్ష 

రూపం దాల్బుకున్న తరుణంలో E ఎమ్. మున్షీ న్ 

“హైదరాబాద్ లో భారత (ప్రభుత్వ ఏజెం ట్ జనరల్గా 

నియమించారు. 1018 జనవరి తిన హైదరాబాద్ చేరిన 

మున్షి వుండడానికి నై జాం పభుత్వం వసతి గృహాన్ని 

నిరాకరించింది. అందువల్ల బోలారామ్లోని భారత 

పభుత్వ భవనంలో ఆయనే డిగాడు. దానికి “దక్షిణ 

సదన్” అని పేరు పెట్టారు. 

యథాతథ ఒప్పందంపె సంతకాలు జరిగిన 

పమ్మట, సామి రామానందతీర్దతో సహో మువ్వురు 

కౌం(గెస్ నాయకులను నై జాం (పభుత్వం జైళ్ళ నుంచి 

విడుదల చేసింది. 

హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారత దేశంలో విలీనం 

చేసే సే సమస్యను వాయిదా వేస్తూ, యథాతథ ఒప్పందం పై 
సంతకం చేసిన నైజాం నవాబు ఆ సమస్య పై (పజాభి 

(పాయ "సేకరణకు సమ్మతించాలని, నై జాంలో (ప్రజా 
ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయాలని జై లు ఎ నుంచి విడుద 

లైన రామానందతీర్థ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ (పకటన 

"చేసినందుకు, తిరిగి రామానందతీర్థను నైజాం పోలీ 

సులు అరెస్తు చేశారు. 

హైదరాబాద్ సంస్థానంలో పరిస్థితిని స్వయంగా సరి 

కీలించిన అనంతరం కె. ఎమ్. మున్షీ భారత (ప్రభుత్వా 

నికి నివేదిక పంపాడు. ఆ నివేదీకలో పరిస్టి తులు 
త్వరిత గతిని విషమిస్తున్నవని, రజాకార్ సంస్థను 

తక్షణం రద్దు చేయించాలని ఆ నివేదికలో సూచిం 
"చాడు, ఈ విషయమై, సంస్థానాల శాఖ కార్యదర్శి 
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. మీనన్ అప్పటి నైజాం (ప్రధాని లాయక్ ఆలీకి 

క రాయగా, రజాకార్ల సంస్థను (ప్రస్తుత పరిస్థితులలో 

రద్దుచేసే ప్రసక్తి కి లేదు “సొమ్మని లాయక్ ఆలీ సమా 

ధాన మిచ్చాడు.. 

రజాకార్ దురాగతాలతో 
భగ్న మెన ౫ శాంతి, భ|దతలు 

1948 జనవరి 10 న భువనగిరిలో జరిగిన రజా 

కౌర్ల ర్యాలీ నుంచి అయిను లారీలలో తిరిగివస్తున్న 
రజాకారు మూక వీవీనగర్కు చేరగానే అక్కడ పిల్లలు 
వారిని చూసి “జై జై” అని కేకలు పెట్టారు. వారు దౌన్నీ 
సాకుగా తీసుకొని, రజాకార్లు కీవీనగర్ ఇళ్ళ పై బడి, 

దోపిడీ చేయసాగారు రజాకొర్లు సీఫీనగరొలో “జరిపిన 

దోపిడీలో 28 మంది (ప్రజలు “గాయపడ్డారు, రు 40 

వేల ఆ సిని దోచుకు పోయారు. 

నీవీవగర్ వానులు నె జాం నవాబును తూలనా డే 

నినాదాలు చేసినందుకు పతీకారంగా రజాకార్లు ఈ సని 

చేశారని కాశీం రజ్వీ ఈ దురంతాన్ని బాహాటంగా 

సమర్థించాడు. 

మరికొన్ని (గామాల దోపిడీ 
19;8 జనవరి మొదటి వారంలో రజాకారు 

మూకలు మోటకోడూరు, మ।[జా సింకదర్ నగర్, 

చందనపల్తి , సోమవరం వంటి (గ్రామాలపై దాడిచేసి, 

దోపిడీలు సాగించడం మాత్రమేకాక చొందనస శ్రిలో 

గృహదహనాలకు కూడా పాల్పడ్డారు. దోపిడీలద్యారా 
సంపాదించిన ధనాన్ని రజాకార్త సంస్థ నిర్వహణకు, 

నైజాం సైన్యానికి కూడా ఖర్చు చేశారు. 

నల్లగొండ జిల్లాలోని వర్హమానకోట, పల్లెపహాడ్ , 

సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాలోని చెశ్నారం, తదితర 

(గామాలలో ఇలాగే రజాకార్లు దారుణాలు సాగించారు. 

(గ్రామాలలో (ప్రజలు రజాకార్లు వస్తున్నారని తెలియ 

గానే, ఇళ్ళల్లోంచి పారిపోవలసిన పరిస్టితి ఏర్పడింది. 

మధ్యతరగతీ కుటుంబాబు వందల సంఖ్యలో. కాంది 

కీకులవలె ప్రవాసం వెళ్ళవలసి వచ్చింది. 

గెరిల్లా దళాలు 

రజాకొరు దురంతాలను (పతిఘటించ డానికి ఆంధ 

మహాసభ సాయుధ గెరిలా దళాలను తయారు చేసింది. 
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ఈ గెరిల్లా దళాలకు (ప్రజలు హృదయ పూర్వక మైన 

తో డ్చాటును అందచేశారు. (గామాలషె దాడివస్తున్న 

నై జాం సై నిక బలగాన్ని రజాకార్ల మూకను (గ్రామాల 

పొలిమేర లోనే ఈ గెరిల్లా దశాలు అటకాయించి 
(పతిఘటించసాగాయి. 

1948 జనవరిలో కరీంనగర్ జిల్లాలోని మందా 

పురం కొండలలో నె జాం సై న్యంతోను, రజాకార్ల 

తోను హోరాహోరీ పోరాటం సొగించిన గెరిల్లా దళా 
లలో 8 మంది మ మృతి చెందారు. అలా వీరమరణం 
పొందిన వారితో భూపతిరెడ్డి, వి. పభాక రరావు 

వున్నారు. 

మోనబ్ోలు పోఠాటం 

ఖమ్మం జిల్లా మధిర తాలూకా మీనటోలు 
[గామంతో 1948 “జనవరి 15 న నై జాం ముష్కర 
మూక కి, ఆంధ మహాసభ గెరిల్లా దళాలకి మధ్య 
జరిగిన సంకుల సమరంలో ఆరుగురు గెరిల్లా యోధులు 

అసువులు బాళారు. 

నల్ల గెండ జిల్లాలో నాయుధథ 

[ప త్రి ఘు టన 

నల్లగొండ జిల్లా భువనగిరి తాలూకా రేణికుంట 
(గ్రామంపె పె దాడికి “వచ్చిన న జాం పోలీసులను, రజా 
కార్లను స్థానిక (గ్రామస్తులు 80 మంది రేణికుంట 
రామిరెడ్డి నాయకత్వంలో 12 గంటలపాటు వీరోచిత 
మెన పోరాటం సొగించారు. ఆ పోరాటంలో నె జాం 
పోలీసులకు, రజాకార్లకు తీవ్రమయిన నష్టం వొట్ల్లీ ౦ది 
అయితే. 26 మంది (గోమసులు కూడా ప్రాణాలు 
కోల్పోయారు. 

చెక్పోస్టులు మూత 

ఆం(ధ మహాసభకు + చెందిన గెరిల్లా దళాల దాడు 
లను తట్టుకోలేక, నల్ల గొండ జిల్లాలో నైజాం 
ప్రభుత్వం, 28 చెక్ పోస్టులను మూసి వేసుకోవలసి 
వచ్చింది. దీనివల్ల నైజాం “దోభుత్వం ఆదాయం గణ 

= నీయంగా' తగ్గిపోయింది. ఇలా తగ్గి పోయిన ఆదాయాన్ని 
భర్తీ చేస కొనడానికి - నైజాం ప్రభుత్వం అ(కమ 
మార్గాలు అవ లంవింఛ సానంది. 

అలుగునాఖీ న్యాంతోం [త్రో 

కోచారం చెక్ పోన్లు వద్ద సుంకం చె లించలేదని 
చెప్పి, తమ్మరిలోని 75 బళ్ళను, _వప్తజతలను 
స్వాధీనం చేసుకొని, వాటి యజమానులను" అరెస్టు 
చేసి, జె లులో పెట్టడ మేకాక, వారికి రు: 259 /_లు 
చొప్పున జరిమానా విధించారు. అయితే జరిమానా 
(కింద స్వాధీనం చేసుకొన్న ఎడ్లను, దిండ్లను స్థానిక 

రజాకార్లు పంచుకొన్నారు, 

గుం|డంవ ల్లి లి దారుణం 

1948 జూలై 19 క రజాకార్లు గుం(డ్రంపల్లి 

(గ్రామంపై పె దాడిచేసి, 21 మందిని అరెస్టుచేసి, వారంద 

రిని నిలబెట్టి, తుపాకులతో కొల్చి చంపారు. వారి శవా 

లను ఒక మసీదు సమీపంలో గుట్టపోసి, నిప్పంటించి 
దహనం చేశారు. 

సూర్యాపేట తాలూకా పాతర్హసహోడ్ (గామం పై 
ఆగస్టు వరన దాడిచేసిన నై జాం “సోలీసులు, రజాకారు 

ళం 
17 మంది _గామస్తులను కౌల్సి చంపారు. 

వరంగల్లు జిల్లా కూతిగల్లు (గ్రామం వద్ద నిజాం 

సొయుధ మూకటు, ఆంధ" మహాసభ గేరిల్లాలకు 

మధ్య జరిగిన పోరాటంలో 28 గురు గెరిల్లాలు "మృతి 
చెందారు. 

జెహరంపల్లి గావ 1500 మంది నె జాం 
సైనికులు, పోలీసులు, కార్లు కలిసీ ముట్టడించి 
శ్రీలు, పిల లతోసహా మొ త్తం తం శ మంది గ్రామస్తు 
అను చ; పివేశారు. 

జనగామ తాలూకా కాటకొండ _(గామం పై దాడి 

చేసిన రజాకారులు డిమాండ్ చేసిన విధంగా విరాళాలు 
యివ్య నిరాకరించిన నేరానికి 18 గురు (గ్రామస్తులను 

కౌల్చి చంపారు. ఇళ్ళను తగలబెట్టారు. అంకయ్య ను, 

ఆయన భార్య వీరమ్మను కట్ట కట్ట, ఆ మంటలలోకి 
విసరి వేశారు. రజాకార్లు ఏధించిన. 'లెవీని. చెల్లించ 
నిరాకఠించినందుకు అంకనూరు, ' కోనపాక, చ నొటపల్లి 
ఆదిగా గల అనేక (గ్రామాలకు చెందిన 'అనంఖ్యాక 
(పజలను ఆ నరరూప రాక్షసులు నిలువునా. కాల్చి 

చంపారు. వరంగల్లు, 

యుతంగా ఊరీగింప్ప 

సూర్యా పేబలలో శాంతి 

జరుపుతున్న (సజలపై పె రజాకోర్లు 



నం/గౌమ భరి (తో 

కాల్పులు జరుపగా, కౌం(గెను జెండాను చేతధరించిన 

కోడిలూరి లచ్చయ్య నేలకూలి కన్ను మూశాడు. 

మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 

మహబూబ్నగర్ గద్వాల్ తాలూకౌ త హశీల్ దారు 

మహబూబ్నగర్ పై రజాకార్ల దాడికి సారథ్యం 

వహించి, లెవీ చెల్లించ “నిరాకరించిన నేరానికి 

నలుగురు (గ్రామస్తులను చంపివేశారు. ఖీష్మదేవ్ 

త్మీవంగా గాయపడ్డాడు. నిజాం రె రైల్వే యూనియన్ 

కార్మికుడు నరసయ్య చేయి విరిగి, అవిటివాడయ్యాడు 

మరాట్వాడా, కర్నాటక (పాంతాలలో కూడా 

సాకతం[(త్రర సమర యోధులు, తెలంగాణాలో జరిపి 

నంత పెద్దఎత్తున కాకపోయినా, నైజాం ముష్కర 
మూక పై సాయుధ పోరాటం సాగించకపోలేదు. 

పరిటాల రిపబ్లి క్ 

నైజాం (ప్రభుత్వం, దాని (పోక్సాహ పోద్బ 

లాలతో రజాకొర్ ముష్కరులు సాక్షాత్తు రాక్షసుల 

వలె సాగించిన అమానుష కృత్యాలను భరించలేక, 
నె జాం (సజలు ఎక్కడికక్కడ ఉవ్వెత్తున తిరగబడ 

హొగారు. అదొక మహోద్యమ రూపం దాల్చింది. 

విజయవాడ సమీపంలోగల నె జాం [గామం 

పరిటాల (ప్రజలు తిరగబడి స్వతంత్ర రిపబ్లి క్ను 

స్రాపించుకొన్నారు. అలాగే బీరార్ సమీపంలో 

కోపా, హడ్గాన్, వకోడిలలో రిసబ్లి క్లు వెలిశాయి, 

వగటి దొరలు _ చికటి దొరలు 

తెలంగాణా (ప్రాంతంలో రజాకార్లు పగటి దొర 

లుగా చలామణి అయినా, ఆంధ్ర మహాసభ వాలం 
టీర్లను చీకటి దొరలుగా [పజలు ఆ రోజులలో 

పిలుచుకునేవారు. 

రజాకార్ ముష్కరమూక నాయకుడు కాశిం రజీ 

పచ్చి మతతత్యం రెచ్చగొట్టుతూ, స నెజొం నవాబు సె 

విపరీత మైన వ త్తిడి తెచ్చి, “లో + ఢిల్లీ 99 నినాదం 

యివ్వ డంతో, త్రంతవరకు అంతర్జాకీయ పరిణామా 

లను దృష్టిలో వుంచుకొని, వూగిసలాటను (ప్రదర్శిస్తూ 

వచ్చిన 'భారత ప్రధాని నెహ్రూ “హైదరాబాద్ 

సమస్యను పరిష్కరించడానికి అవసరమైతే “శస్ర 

సెనికులతోను 
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చికిత్స” కనా సిదంకొక తప్పదన్న ని రయానిక్ 
Cn @ రి 

వచ్చారు. 

రజాకార్లు బొంబాయి, మద్రాసు రైళ్ళపై పె దాడిచేసి, 
ప్రయాణీకులను చంపిన ఉదంతాలు కొన్ని “జరగడంతో 

పాటు, భారత (ప్రభుత్య పోలీసులతోను, చివరకు 
సంఘర్షించే సాహసానికి నై జాం 

సాయుధ బలాలు, రజాకొర్లు తయారయ్యారు. దీనితో 

అనేక సరిహద్దు సంఘర్షణలు జరిగాయి. 

భా రత దేశంతో ని మదదాసు, మైసూరు, మహో 

రాష్ట్రలలో నై నె జాంకుగల లంకలలో (పవేశించే పేరుతో 

రజాకార్లు “ఇండియన్ యూనియన్ (గామాలెన 

బూర్గంపాడు, బుడివొడ , జగ్గమ్యపే బటి, మునగాల, 

సితంసేట, హొన్సాల్, కొనగాన్, తండులవాడి 

వంటి చోట్ల నేక అత్యాచారాలకు ఒడిగట్టారు. 

భ(దాచలం్ దేవాలయానికి వెళ్ళుతున్న మహిళా 

భక్పురాం(డ్రను "ఘోరంగా మానభంగం చేశారు. 

1948 జులై 24 న భారత సె నికదళం నానజ్ 

నుంచి బరి "గ్రామానికి వెకుకుంటే, రజాకార్లు, 

అరబ్బులు, సఠానులకో కూడిన సాయుధ మూక 

దారి కౌచి దాడిచేసి, అయిదుగురు భారాత సైనికులను 

త్మీవంగా గాయపర్చారు. భారత -సెనికులు ఎదురు 

కాల్పులు జరపడంతో, నైజాం సై నీకులు, పోలీసు 

లలో 7 గురు మృతి 'చెందారు. భారత సై న్యం 

నానజ్ను ఆ[క్రమించుకొన్నది. భారత (పభుత్వం, 

నైజాం (పభుత్వం మధ్య సంబంధాలు ఎంతగా క్షీణీం 

చినదీ ఈ సంఘటన సూచిస్తున్నది. అందుకే అలీ 

యావర్ జంగ్ తన గ్రంథంలో “రానున్న తుపానుకు 

మరొక సూచన” అని పేర్కాన్నాడు. 

ముంచుకొస్తున్న (ప్రమాదాన్ని పసికట్టిన ముస్తిం 

(పముఖులు కొందరు ముందుచూపుతో , సమయం 

మించేపోకముందే, భారత (ప్రభుత్వంతో ఒప్పం 

దానికి రావడం మంచిదని నె జాం నవాబుకు సలహా 

యిచ్చారు. బషీర్ అలీ మీర్జా, నవాబ్ మాజ్నూర్ 

జంగ్, అహ్మద్ మీర్జా, అవ్వల మునీమ్, ఎస్. ఎన్. ఏ. 

జాఫ్రీలు 1948 ఆగస్టు నేన. నైజాం, నవాబుకు 

పంపిన వినతి|ప్రతంలో “రజాకార్ సంస్థను, రజాకార్ల 

పుట్టగా వున్న లాయక్ అలీ మంత్రిసర్షాన్ని వెంటే 
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రద్దు చేయాలని విజ్జి ప్తి పి చేశారు. వారి విజ ప ప్తి “చెవిటి 
వాసీ ముందు శంఖూదిని చందమైంది. 

షోయబుల్లాఖాన్ 

దారుణ హత్య 
కాశం రజ్వీ సారధ్యంలో రజాకార్లు సాగిస్తున్న 

అమానుష కృత్యాలను ధైర్యంగా ఖండిస్తూ వ్యా "సాలు 
(పచురించిన “ఇ(మోజ్” పత్రిక సంపాదకుడు హోయ 
బుల్లా ఖాన్ను 1948 ఆగస్తు 21న రజాకా ర్లు కాల్చి 
చంపారు. నేలపై పడిపోయిన షోయబుల్లాథాన్ 
చేతులను కత్తులతో నరికివేశారు. అంతకు రెండు 
రోజుల ముందు ఖాసిం రజ్వీ చేసిన “వవి తయుద్దం"” 
(ప్రసంగం (ప్రత్యక్ష పర్యవసానమే ఈ దారుణహత్య. 

1948 జూన్ 21న వె వె సాయి పదవీ విరమణ 
చేసిన లార్డు మౌంట్ బాబెన్ ఇంగ ౦డుకు బయలు 
దేరి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతకాలం తనకు ఢిల్లీలో 
కొండంత అండగా వున్న వ్య క్రి కి మొంట్ బోవెన్ 
వెళ్ళిపోవడంతో, నిజాం నవాబు గుండె నిద్బిరం 
కొంత సడలిపోయింది. (టబిటిష్ [ప్రధాని అట్ల కూడా 
భారత ప్రభుత్వంతో ఒప్పందానికి రావలసిందిగా 
నిజాం నవాబుకు సలహా చెప్పాడు. 

లాయక్ అలీ రహస్య యూత 
పరిస్థితులు ఇలా విషమించిన దశలో నిజాం 

(పభుత్వ (ప్రధాని లాయక్ అలీ రహన్యంగా కరాచీ 
వెళ్ళి, పాకిసాన్ (పభుత్వ సైనిక సహాయాన్ని అర్థిం 
చాడు. అప్పుడు పాకిస్తాన్ - నిర్మాత జిన్నా చావు 
(బతుకుల మధ్య, మరణశయ్య పె వున్నాడు. నైనిక 
సహాయాన్ని వాగ్దానం చేయలేకపోయిన పాకిస్తాన్ 
విదేశాంగమంత్రి జ్య పుల్లాఖాన్ హెదరాబాదు 
సమస్య పై ఎక్యరాజ్యనమితి! ఫిర్యాదు చేయవల 
సిందిగా లాయక్ అలీకి “ఉచిత” సలహో చెప్పాడు. 
జిన్నా 1848 సెపైంబరు న మృతి చెందడంతో 
నె జాం నవాబు ఇంచుమించు “అనాథ అయిపోయాడు, 

హెదరాబాదు సంస్థానంలో నె జాం (ప్రభుత్వం 
రజాకౌర్లు సృషించిన అరాజక పరిస్టితివల్ల ఉత్పన్న 
మైన దుష్ఫలితాలు పొరగునీ గల ఇండి 
యన్ యూనియన్ (పాంతాలకు వి స్తరించే (ప్రమా 
దాన్ని నివారించడానికి, భారత (ప్రభుత్వం సె ప్రెంబరు 

లాయక్ అలీ రాజీనామా చేశాడు. 

తౌలుగునాధి నాంతోం (తో కి 

9న సైనిక చర్యకు నిర్ద యించ్రింది. 

సంస్థానాల శాఖ కార్యదర్శి వి. 
నవాబుకు సెపైం బరు 10 న తెలిపాడు. 

పోలీసు చర్య 

1948 సెప్టెంబరు 15వ తేదీ తెల్లవార యూామున 
నె జాం సంస్థానం పై భారత ప్రభుత్వ పోలీసుచర్య 
(ప్రారంథిమెంది, మేజర్ జనరల్ జె. ఎన్. చౌదరి 
సారధ్యంలో భారత సైన్యం ఆం(ధ, కర్నాటక, 
మహారాష్ట్ర వై పుల నుంచి ము ప్పేటదాడి (పారంభిం 
చింది, 

“ఆపరేషన్ పోలో” పేరుతో సాగిన ఈ పోలీసు 
చర్య పట్టుమని పడిరోజులు కూడా పట్టలేదు. 
మొదటి రెండు రోజులతో కొద్దిగా (పతిఘటించిన 
నైజాం వెన్యం, రజాకార్లు, పోలీసులు పిరికిపందల 
వళి పారిపోయారు. తాము భారత సైనికుల పుఠోగ 

మనాన్ని నిరోధించడానికి ముఖ్యమైన వంతెనలను 
కూడా కూల్చివేయలేక పోయామని లాయక్ అలీ 
“టాజడి ఆఫ్ హైదరాబాద్ ” అన్న (గంథంలో 
వాపోయాడు. సెప్టెం: రు 17 నాటికి నైజాం నవాబు 
లొంగుబాటు (ప్రకటించాడు. అదే రోజున (_సధాని 

అదే రోజున 
రజాకార్ల సంస్పను నై జాం నవాబు రద్దుచేస్తూ ఉత్త 
రులు "జారీ చేశాడు 

టిటిష వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా మిగతా 
భారత (పజలందరికో పాటు, 1857లో సెనిక తిరుగు 
బాటు రూపంతో (ప్రారంభమైన స్వాతం త్ర సమ 
రంలో తెలుగు (పజలు అన్ని ఘట్టాలలోను (ప్రముఖ 
పాత వహిస్తూ, అనుసమ త్యాగాలు చేసి, (్రిటిష్ 
వలస పాలకులనేకాక, వాళ్ళ తాబేదారు నైజాం నవా 
బును తెలుగు గడ్డనుంచి తరిమివేసి, దాదాప శతాబ్దం 
తరువాత 1948 లో స్వతం|త్ర వాయువు ఫీల్చుకో 
గలిగారు. 1956 లో ఆంధ్యపదేళ్ ఏర్పడటంతో 
తెలుగు (ప్రజలంతా ఒకే (ప్రభుత్వ పాలన (కిందకు 
వచ్చారు. 

ఆ నిర ర యాన్ని 

. మీననో నై జొం 

“జ తెలుగునాడు” 

“జ హీంద్ ” 
ర న 
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సిసిధ్ధి జిల్లాలల్ ప్రముఖ స్వాతం త్య రరాధులు 

కార్యకర్తలు 

శ్రీకాకుళం జిల్లా 
వరాహగిరి వెంకటగిరి (వి వి. గిరి) 

గంజాం జిల్లా బరంప్పరంతో 1894 ఆగస్టు 10 న 

ఏ. వి. గిరి £ జన్మించారు. తంగడి వెంకట జోగయ్య 

పంతులు. బరంపురంలోని కళ్ళికోట కాలేజిలో పట్ట 

భ్యదులయ్యాక ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళారు. ఇంగ్లాండు, 

ఐర్జాండులలో 19 10. “16 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నత 

బద ద్యాభ్యాసం క కావించారు. డ బిన్ నేషనల్ యూని 

వర్సిటీలో బార్ _ఎట్ -లొ ప్యాసయ్యారు. విద్యార్థిగానే 

ఐరిష్ రాజకియ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం “*సిన్ఫీన్ ” 

ఉద్యమంతో పాల్గొన్నారు. 1916 జూలై 1న 

(బర్ నుంచి బహిష్కరించింది పభుత్వం. భారత 

దే వాక 1916 చో కాం(గెస్, హోంరూల్ 

లో చేరారు. 1921 లో (పాకీసు మాని 

కరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

రో వున్నారు. 1922 నుంచీ కార్మి 

పనిచేశారు. 1928, 1942 లతో ఆలిం 

కాం(గస్కు అధ్యక్షుడుగా 

య నిరా 

కొదికొలం జె లుట్ 
స యాం 

తొ ప 

సం సంగ్థాపకుంల ఒకరు. దాని (పథాన క కార్యదర్శిగా 

ఏడేళ్ళు, అధ్యక్షుడుగా ఏడేళ్ళు పనిచేశారు. 1827 లో 

జెనీవాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్చరెన్సుకు 

భారతీయ కార్మిక (పతినిధి. 1931 లో లండన్లో 

జరిగిన రౌండ్ కేబుల్ కాన్ఫరెన్సుకు కార్మిక (పతి 

నీధి. 1982 లో శాసనో ల్లంఘన ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నా, రైల్వే కార్మికుల ఆగ హానికి గురవు 

తామీనే భయంతో ప్రభుత్వం ఆయన్ని అరెస్టు చేయ 

లేదు. వ్యకి సత్యా_గహ ఉద్యమంలో 80_ 111040న 

15 నెలల  విడిఖై దు విధించబడింది. వెల్లూరు, తిరు 

చినాప ల్లి, మాసు జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 

1942 'ఆగసు 24 నుంచి 1946 పరకు 'వెల్లూరు. నాగ 

పూర్ మొదలె. న జె జైళ్ళలో డెటిన్యూగా “సిర్చంధింప 

18 

బడ్డారు. 1934-87 లో కేంద అసెంబ్లీ సభ్యులు. 
సి రాజగోపాలాచారి గారు ముఖ్యమ ౦(తిగా వున్న 

ను డ్రాగురాష్టి మంత్రి వర్గంలో కార్మిక, పారిశ్రామిక 

శాఖ మంత్రిగా వున్నారు. 1946 లో ఉమ్మడి 

మ(దాసు శాసన సభకు ఎన్నికయ్యారు. (ప్రకాశం 

మంత్రి వర్షంలో క కార్మిక శాఖా మంత్రిగా ఒక సంవ 

త్సరం పనిచేశారు. 194751 లో సింహళంతో భారత 

హె కమిషనర్ గా పని చేశారు. 1952 సార్వ్యతిక 

నెన్నీకలరో పిఠాపరం నియోజక వర్గం నుంచి లోక్ 

సభకు ఎన్నికయ్యారు. 1952 లో జవహార్ లాల్ 

నెహూ మం|త్రినర్గంరో కేంద కార్మిక శాఖ 

మంత్రిగా పన్నారు. 1954 లో బాంక్ అవార్డ్ 

సమస్య పై రాజీనామా చేశారు. ఉత్తర (ప్రదేశ్, కేరళ, 

మెసూరులలో గవర్నరుగా పని చేశారు. 196769 

వర కు ఉప రాష్ట్రపతి. 1969 ఆగస్టు 24 న అధికార 

పక్ష అభ్యర్థిని ఓడించి, భారత రాష్ట్రపతిగా ఎన్ని 

కయ్యారు. 1974 ఆగస్టు 28 వరకు ఆ పదవిలో 

సున్నారు . 1975 లో రిస బ్రిక్ దినోత్సవాన * “భారత 

రత్న బిరుదు పొందారు 1980 జూన్ 24 న కీర్తి 

శేమల య్యారు. 

న్నీ 

న్యాపతి నారాయణమూ _ర్రి 

1897 లో బరంపురంలో జన్మించారు. 1986 

నుంచి మృదాసు వా స్తవ్యులు, తండ్రి రామానుజ 

స్వామి. ప(త్రికౌ సంపాదకుడు. 1921 లో సహాయ 

నిరాకరణోద్యమ కాలంలో వి.ఎ. చదువుతూ 

విద్యకు స్వస్తి చెప్పారు. ఆం(ధ్రవాణీ, కళింగ, భారతి 

పతికలను సర్యహించి జాతీయ భావాలను (ప్రచారం 

చేశారు. 1922 లో కలు దుకాణాల ముందు, పికి 

టింగ్ చేసినందుకు ఒక నెల శిక్షపొందారు. 19830 

ఉస్సు సత్యాగహ ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం 

కఠినశిక్ష విధించబడింది. 8-9-1982 న ఆరు నెల్ల 

కఠినశిక్ష రు. 100 జరిమానా విధించబడింది. జరీ 
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మానా వసూలు డేకారు. బరంపురం, కడలూరు 
జెళ్ళలో క్ష అనుభవించారు. 1945 కేం|ద అనెందీ 
సభ్యులు. ఎ. చ. సి. సి సభ్యులు. ఆంధ్రరాష్ట్ర 
కౌం్టగెన కు, కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 1951 లో 
కీర్రి శేషమలయాంరు. 
నా య 

en d య గిది వెంకట జోగయ్య పంతులు 
యలమంచిలి తాలూకా పెంటకోటలో 18869 

ఏపిల్ 10 న జన్మించారు. బరంపురం వా సవ్యులు. 
క చి ~ . బీ. యల్ అయాక 1804 లో గంజాంలొ 

త. ఎ 

న్యాయవాద వృ త్తి చేపట్టారు. 1894 నుంచి కాం(గెస్ 
కార్యకలాపాలో సాల్గొన్నారు. సహాయ నిరాకళ' 

ag ఇ 

ణో [మంలో 1921 లో గవర్నమెంట్ పీడర్, 
కే 

ద 

వీక్ _సాసిక్యూటర్ పదవులకు రాజీనామా చేళారు. 
927 కేంద అసెంబ్లీకి ఎన్నుకోబడ్డారు. 1080లో 

కాంగెస్ ఆజ్ఞానుసారం రాజీనామా చేశారు. 1881 లో 
కలు దుకాణాలను పికెట్ చేసినందుకు అరెసు చేయ 
ఐడీ నిర్భంధించ బడ్డారు. (ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం 
ఎర్చరచాలని |బిటిష్ (పభుత్వానికి _తెలియచెప్పేం 
దుకు 1981.32 లో లండన్ వెళ్ళారు. గంజాం జిల్లా 
కౌం(గేస్ కమిటీకి అనేక సంవత్సరాలు ఆధ్యక్షుడు. 
1981-85 లో ఆం(ధమహాసభ అధ్యక్షుడు.కొన్నాళ్ళ 
ఉత్తర విశాఖజిల్లా కాం(గెస్ కమిటీకి అధ్యక్షుడు. 
1987-39 లో మదాను శాసన మండలి సభు;డు. 
1989 జనవరి 27 న కీ రి శేమలయా - 

గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ 
శ్రీకాకుళం తాలూకా గోనెప్రాడు అ(గహోరంలో 

1898 లో జని్మించారు. తం|డి వెంకట నరసింహం. 
బి.ఎ. చదివారు. జాతీయకవి, పాత్రికేయుడు. గంజాం 
జిల్లా కలెక్టరాఫీసులో కొన్నాళ్ళు ఉద్యోగం చేశారు. 
విజయనగరంలో పౌస్కూలు ఉవాధ్యాయుడుగా పని 
చేశారు. బి. ఎ. యల్. టి పరీక్షకని రాజమండ్రి 
వెళ్ళారు. కౌని, మానివేసి సహాయ నిరాకరణోద్య 
మంత్రో చేరారు. 1922 ఫి్షబవరి 8 నుంచి రెండున్నర 
సంవత్సరాలు కఠినశిక్ష, మ(దాను, కడలూరు జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. దేశభ క్రియుత గేయాల ద్యారా 
ప్రజల్ని జాతీయ ఉద్యమంలోకి ఆ కర్షించారు.“* మా 
కొద్దీ తెల్ల దొరతనం” అనే గేయం ఆయన రచించిన 
(ప్రసిద్దగేయం, దాన్ని (బభిటిష్ (సభుత్వం దిహిమ్మ 

ప్రాన్ 

తౌెలుగునాచది న్యాంతి 0 (భోం 

రించింది. కురశ్, నందియార్, అనే తమిళ రచనలను 
తెలుగులోకి అనువదించారు. 1852 డిసెంబరు 18 న 

"కీ రిశేషులయాంరు. 
అలానే 

|| 

పులెల శ్యామ సుందరరావు 
ఇచ్చాష్తరంలో 1908 డిసెంబర్ 27 లో జని్మం 

చారు. తండి వెంక్ట్టటామయ్య పంతులు. 1921 
సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కాలంలొ యూని వర్శిట 
విద్యకు తిలోదకాలిచ్చారు. కల్లు దుకాణాలముందు 
పికెటింగ్ కుగాను శిక్షింపబడి 82.1822" నుంచి 
14.0..1922 వరకు బరంపురం, కడలూరు జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. 1880 లో నాపాడ ఉప్పు 
కోటార్ల పె దాడిచేసి సంవత్సరం శిక్ష పొందాటు. 
శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 16-182 నుంచి అరు 
నెలల కఠినశిక్ష, రు. 100 జరిమానాను పొందారు. 
బరంప్పరం, కడలూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
1080185 5 బర్మాలోని ఆంధ్రమహాసభ కార్య 
దర్శిగా వున్నారు. బర్మా నుంచి “(పజావాణి' పత్రిక 
నడిపారు. 1085.868 డో తుపాను బాధితుల సహాయ 
కౌర్య (క్రమాన్ని పట్టుదలతో నిర్వ రించారు. రాష్ట్ర 
కౌం్టగెస్ సభ్యుడు. జిల్లా కౌంగస్ అధ్యక్ష, కౌర్య 

దరి. పదవులను నిర్వ రొంచారు. 1987 లో శాసనసభ x 

సభ్యుషు. 1940 లో కేసాన్నభ అధ్యక్షులు. ఇచ్చా 
పురంలో గ్నహా నిస్చంధంలో వుండగా 1940 జూన్ 
10న కీ రి శేమలయాారు. 

0 ఈ 

ఎశాఖపట్న ౦ జలా 
యం 

తెన్నెటి విశ్వనాథం 
విశాఖపట్నం జిల్లా లక్కవరంలో 1895 లో 

జన్మించారు. తండ్రి గౌరీపతిళాశ్త్రి విశాఖపట్నం 
వాస్తవ్యులు. కాకినాడ, విశాఖ పట్టణాలలో విద్యా 
భ్యాసం చేశారు. 1918 తో నుద్రాసు (పెసిడెన్సీ 
కాలేజి నుంచి బి.ఏ. ఆనర్సు)డిగీ పుచ్చుకున్నారు. 
1920 లో మద్రాసు యూనివర్శిటీలో లా డి(గీ పుచ్చు 
కొన్నారు. 1878 లో ఆం్మధా యూనివర్శిటీ గౌరవ 
డాక రేట్ పట్టా నిచ్చింది. న్యాయవాద వృత్తి వదలి 
1922 లో సహాయ నిరాకర్వొ ఉద్యమంలో పాల్గొ 

Nn న్నారు. 1022_28 లో 'గుజరాఠ్ విద్యాపీల్లో అధ్యా 
సకులుగా పనిచేశారు. జిలా కాంగెస్ కార్యదర్శిగా ళ్ . ప | 
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వున్నారు. 1925 లో స్వరాజ్య పారీకి బిలా కొర 
నక af) 

దర్శి. 1926 లో ఎ.ఐసిసి. సభ్యులు. ఉప్పు సత్యా 

(గహ ఉద్య మంలో ఆరు నెలల శిక్ష 24-4198 

నుంచి బరంప్పరం, మ(ద్రాసు, వెల్లూరు జై శృలొఅను 

భవించారు. 1940 వ్యకి క్రి సత్యా(గ హంలి లో సంవత్స 

రం6 నెలలు కఠినశ లే రు. 250 జరిమానా విధించ 

ఇండియా ఉద్య మంలో 16-81 9042 

నుంచిసుమూరు రెండేళ్ళ మూడు నెలలపాటు వెల్లూరు, 

బడింది. క్విట్. 

అమరావతి (మహారాష్ట్ర) జైళ్ళలో డిశున్య్యూగా 

వున్నారు. చారాకాలం జిల్లా కాంగెస్ కమిటీ అధ్య 

తులుగా వున్నారు. ఉమ్మడి మ్మదాను శా సనసభకు 

1987లో ఎ న్నుకోబడ్డారు. రెవెన్యూ మంకికి పార్హ 

మెంటర్ కౌ ర్యదర్శిగా పనిచేశారు. మొ త్రంకా ం(గెసు 

మంత్రివర్షం 1939 లో రాజీనామా చేసినపుడు, తన 

పదవికి రాజీనామా ఇచ్చారు. 1946 లో శాసనసభకు 

ఎన్నికయ్యారు. (ప్రకౌశం 

పార మెంటరీ కార?ద దర్శిగా పనిచేశారు. 1947 లో 
ap) Ld 

ఏపిల్ లో ఉహ ఎ 

స్వతంత్ర ఎసయ్యాల ! 1952 లో 

కిసాన్ మజ్జూార్ _డజొ పార్తీ టికెట్ పె శాసనసభకు 

ఎన్నికయ్యారు. 1953 తో 
ళు 

అభ్యర్థిగా 

సనసభకు రాజీనామా 
Cr 

చేశారు. కర్నూల్లో ఏర్పడిన (వథమారధ మంతి 

వరంతో (పకాశ రంల ఆ 
పనిచేశారు. 1956 

౦ మంతి వర్ష ౦లో ఆర్థికమంత్రిగా 

ఫిఅవరి నుంచి 959 మార్చి 

లో లో 

వరకు కంపెనీ లా సలహా కమిషన్ అధ్యక్షులుగా 

పనిచేశారు. 1962 లో తిరిగి శాసనసభకు ఎన్ని 

య్యారు. ఆంధ్రపదేశ్ అ సెంప్రీ లో నేషనల్ 

డెమో(కౌట్ కు నాయకుడయా రు. 1966 లో శాసన 

సభకు రాజీనామా ఇచ్చి, విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాకరీ 

నిర్మాణాని కై జరిగిన అఖిలపక్ష ఉద్యమానికి నాయ 

కత ౪౦ వహించారు. 1967 లో శాసనసభకు, పార ర 

మెంట్కు ఎన్నికయ్యారు. పార ర మెం ట్ స్థానాన్ని 

ఉంచుకొని శాసనసభకు రాజీ నామా శారు. 17 

సెపంబరు నుంచి 1978 మె వరకు 
అ | 

sa 
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జనతాపారీ అధుక్షుడు. 1979 నవంబరు 10 న కీ రి 
యు వానో 

సదులయా?రు 

కందాళ సర్వేశ్వరకాస్త్ర 
న్నర 1902 డిసెంబర్ 17న 

నీలకంఠం. మదాసు యూని 
ఆల్ ల పట్టా పుచ్చుకొ న్నారు. విశాఖ 

ఇంతలో న్యా యవాదిగా పనిచేశారు. సహాయ 

రాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొని 1922 ఫ్మిబవరి 7న 

10 నెలల కక్ష, రు. 500 జరిమానా పొందారు. 

బరంపురం, కడలూరు జె జెళ్ళరో శిక్ష అనుభనంచారు. 

౮ కాలేజి విదా?రిగా 'వున్నపుడే సె సెమన్ కమిషన్ 

తోద్యమాన్ని నడిపాప- కాలేజీ నుంచి 

1930 ఉప్పు సత్తా గహ 

మంఠో సంవత్సరం కఠినకిక్ష సాందారు. దిరం 

వెల్లూరు, కన్ననూరు జె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ ఇర్విన్ ఒడంబడికను 

అను సరించి విడుద దలయ్యారు. 1982 శా సనోల్ల ౦ఘన 

ఉద్యమంలో 10 నెలల కిక్షకు గురయ్యారు. జిల్లాలో 

యువజనోద్యమాన్ని నిర్మించారు. చురుశై కె ససాంఘిక 
"సవకులు. ఆంధ 

కేట్ ల సభ్యులుగా వున్నారు, 

తగివిరయ్య దొర 
౧ 

1898 లో జని్మించారు. చింతపల్లి తాలూకౌ బండ 

ne 192224 

వరకు అల్లూరి సెతా తారామరాజుతో సవ్యం విప్తవంలొ 

పాల్గొన్నందుకు జీవిత ఖే ఖెదు విధించబడింది. పీరు 

రాజమండ్రి. మద్రాసు, బళ్ళారి, అండమాన్ జెళ్ళలో 

14 ఏళ్ళు గడిపారు. తా్యామప్మ్యత _గహీత, 

_చోనంగి వండు వడాల్ 

సుమారు 1890 లో చింతపలి తాలూకా గోండి 
ఇవ, 

పాకలలో జన్మించారు. తండి అందయ్య. ప్ర్తు 
అల్లూరి సితారామరాజుగారి మన్యం విషవంలో పాల్గొ 

న్నారు. ఏం ఆ చూకీ తెలిపిన వారికి బహుమావం 

యిసానని బిటిష్ , సభుత్వం (ప్రకటించింది. వీరిని 
అనాలే 

జీవితఖై దు శ్క్ష విధించింది. 

గు యూనివర్శిటీ "సెనేట్, పిండి 

3 

24 లో అరెసుచేసి, 

రాజనుం(డి, కన్ననూరు, తిరుచునాపల్లి పాలంకోట, 

(దాసు జెళ్ళరోనూ ఆ తరవా అట అండమాన్. 

—_ cD 

లై 9 
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జెలో నిర్బంధించారు. వీరు అండమాన్ దీవులలోని 
Cae క. 

గాంజ్ (గ్రామంలో స్టిరసడిపోయారు. 
మల్లి మడుగుల జగన్నాధరావు 
1905 రో * గంజామ్, జిల్లా బరంపురంలో జని కం 

చారు. విశాఖపట్నం వా స్లవ్యులు, అడ్వకేట్, ఉప్పు 

సత్యా(గహంలో 1980 లో ఒక సంవత్సరం కఠిన 

శిక్షను రాజమండ్రి, కన్ననూరు, వెల్లూరు జెళ్ళలో 

అనుభవించారు. వ్యక్తి క్రి సత్యాగ్రహాంలో 6 నెలల 

కఠినకిక్షను రాజమండి, ఆలీపుఠరం జెళ్ళలో అను 

భవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో తన ప్పడరు 

పట్టాను వదలి వళారు. జిల్లా కౌం(గెస్ కౌర్య దర్శి 

గాను, ఎ.ఐససి.సి, సభ్యుడు గానూ వున్నారు. 

తూర్పు గోదావరి సీతానగరం కస్తూరిబా మెమోరి 
యల్ ట్రస్టుకు సలహాదారుగా వున్నారు. 

గామ్ మల్లు దొర 

1900 లో జనించారు. “ వెంతపల్లి కా లూకా బట్ట 

సనుకుల వాస సృవ్యులు. తండ్రి జోగుదొర. అల్లూరి 
సీతారామరాజుతో సన్ని హన సంబంధం వుంజేది. 
1922-28 లో పోలీను . "సేషన్లను ముట్టరందన 
సందర్భంలో నడింపాలెంవన్డ్ పట్టుకొని జీవిత ఇ 

విధించారు. 18] సంవత్సరాలపాటు వశాఖవచ్విం, 

రాజమండ్రి. కోయంబత్తూరు జైళ్ళలో వున్నారు. 
1952 లో గిరిజన నియోజకవ రం నుంచి లోక్ నభ 
సభ్యుడుగా ఎన్నుకోబడ్డారు. 

శివా రామదాసు (వవ్పరాముడు) 

“1906 లో యలమంచిలి తాలూకా దిమిలితో జనం 
చారు. తండి వెంకన్న. పురోహితుడు. 1980 ఉప్పు 
సత్యా_గహంలో 6 మాసాల కఠిన శిక్షను బరం 
పురం, ఆలీపూర్ జైళ్ళలో అనుభవించారు, 1982లో 
కాసనోల్డ ౦ఘన సందర్భంలో 1 సంవత్సరం కఠిన 
శిక్షను బరంపురం, బళ్ళారి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
1941 తో యుద్ద వ్యతిరేక నినాదాలు చేసినందుకు 

9 సంవత్సరాల కఠిన శిక్షను ఆలీపురం జెలులో 
అనుభవించారు. త్యామప్యత (గ్రహీత, 

కొలగాని సంగతులు 

వసువులేటి కన్న డు) 
తం|(డి దాలడు. వ్యావారి. పెదవలసగామ 

తొలుగునొదీ సంతి TEE 

వాస్తవ్యుడు. సీతారామరాజుతో కలిసి పనిచేశారు. 
1922 తో చింతపలి పోలీసుసేషనుమీద దాడిచేసిన 
సందర్భంలో 8" పళ్ళ కఠిన 1 శిత్తను రాజమం 
జె లులో అనుభవిస్తూ 1924 తో కీ _ర్లీశేమలయ్యాతు, 

నిష్షల సుబహ్మణ్య పోదుంయా జులు 
94 లౌ బరంపురంలో జన్మించారు. చోడవరం 

వాస్తవ్యులు. తండ్రి వెంకట చలపతిళాశ్త్రి. అడ 

కేట్. 1921 లో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో 
గంజాం జిల్లాలో న్యాయవాద వృత్తి త్రి మానుకున్న 
వారిలో మొదటివారు. 1082122 తో సహాయ నిరా 
కరణోద్యమంలో 6 మాసాల కఠిన శిక్షను, ఒక నెల 
విడి శిక్షను రాజమం(డి జె జైలులో లంచాలు. 

ఉప్పు సతా శల హంలో 1930 లో సంవత్సరం 
కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 1982 రో శాసనోల్లం 
ఘన ఉద్యమంలో పాల్గొనా న్నారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో 1942 లో ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 
అనుభవించారు. 

దిగువు & వెంకట రామస్వామి 
1892 లో జన్మించారు. విశాఖపట్నం వాస్త 

వ్యులు. తండి రామదాసు. అడ్వకేట్. 1880 లో 
ఉప్పు సత్యాాగహంలో 6 మాసాల కఠిన శిక్షను 
బరంపురం, మ్మ దాసు, వెల్లూరు జైళ్ళల్ అనుభవిం 
చారు. 1982 లో శాసననోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో 

స ఏళ్ళ కఠిన శిక్షను రాజమం(త్రి, కడలూరు, మధురై 
జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1940 లో వ్య క్తి సత్యా 
(గ్రహంలో 6 మాసాల సాధారణ ిక్షను వెల్లూరు, 
తిరుచునా పల్లి జైళ్ళలో అనుభవించారు. "క్విట్ 

ఇండియా “ఉద్యమంలో 6 మాసాల కఠిన శిక్షను 

ఆలీప్పరం జైలులో అనుభవించారు. 1987 లో 

ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యుడు. 

కొంతకొలం బందరు జాతీయ కళాశాల (ప్రిన్సిపాల్గా 

వున్నారు. 

మాల వెంకమాంబ 
1886 లో కురుపామ్లో జన్మించారు. నివాసం 

విజయనగరం. తండి అతి అప్నయ్యపంతులు. 

భర్య సత్యనారాయణ. 1982 తో సహాయ నిరాకర 

శేద్యమంలో 4 మాసాల కఠిన శిక్షను వె ల్లా రు 

జై లుల్ అనుభవించారు. అదే సంవత్సరం శేలాస 
ల 
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పట్నం రాజకీయ సభకు హాజరై నందున మరల 

6 నూసాల కఠిన శిక్షను విధించగా రాయవెల్లూరు, 

కన్ననూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. స్ర్రీల "అభ్యు 

న్నతికి, ఖాదీ నీ (ప్రచారానికీ ఎక్కువగా పాటుపడ్డారు. 

తూర్పుగోదావరి జిల్లా 

బంలుసు సాంబజమూ రి 
wl 

రాజమండ్రి తాలూకొ దుళ్ళ వాస వ్యులు. 1886 
. ఎలానే. క 

నారి 4 న జన్మించారు. తండి సుజ్చావధాను. 
(ag) 

వి. ఎ.వి.యల్. పాసయ్యారు, విజయనగరం మహో 

రాజా కాలేజీలతో 1909 తో లె్చరర్గా పనిచేశారు. 

కాకినాడలో లాయర్గా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు. 

1919 తో హోమ్రూల్ ఉద్యమంతో చేరారు. 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొని న్యా వాద 

వృత్తి మాని వేశారు. 1921 GB సెంటర్ 22 న ఒక 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. రాజమండ్రి, 

పత న రం శిక్ష రాజమండ్రి, మదాను, కన్ననూర్ , 

ల్లూరు సెంటల్ జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1982 

శాసనోల్హంఘన ఉద్యమంలో స్పృహ కోలో్పఎయే 

వరకు పోలీసులు లాఠీచాక్డీ చేశారు. 1932 జనవరి 

7నుంచి రెండేళ్ళ కఠిన శక్త వెల్లూరు సెంట్రల్ జైలులో 

అనుభవించారు. వ్యక్తి 'సత్యాగహోద్యమంలో 

భారత రక్షణ నిబంధనల కింద 4-12-1940 నుంచి 

1_11-1941సరకు వెల్లూరు సెం(టల్ జె లులో నిర్చం 

ధింపబడ్డారు. 1925 లో రాష్ట్ర క కాం(గెస్ అధ్యక్షులుగా 

సంవత్సరంపాటు వున్నారు. మద్రాసులో ఆంధ్రమహా 

సభకు అధ్యక్షులుగా పున్నారు. 

రాష్ట్ర కాం(గెస్ కమిటీ (ప్రధానకార్యదర్శిగా వున్నారు. 

1087 మ్మదాసు శాసనసభకు స్పికరు అయ్యారు. 

“మహర్షి” అని (ప్రజాసీకంచే పిలువబడ్డారు. 1055 లో 

క్రీ ర్రిశేమలయ్యారు, 

కళా వెంకటరావు 

అమలాపురం తాలూకా ముక్కొ-మలలో 1900 

జూలై 7న జన్మించారు. తండ్రి బహ్మాయ్య. 

వి.ఎ. చదుపుతున్న రోజుల్లోనే 1921లో ళాసనో 

ల్ల ంఘన ఉద్యమంతో చేరారు. కోనసీమ కోపరేటివ్ 

బళ్ళారి సెర్మటల్ జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో 19-4-30 నుంచి 

సం 

1985.37 ఆంధ 

18327 

సెం(ట్రల్ చాాంకుకు 20 ఎళ్ళ షాటు కార్యదర్శిగా 

బ్రో ల £9 (] e ర వ 8 SEN మర § § fs tel క బా 
CI 
న్ హై 0 DS ఈ ey 

[ల లా 0౫% రో 
th నైన్ ల 

oq fx q గ ల్ మ్ 0 
చ 
౮ ల నా బు చం 

G ol teh ప్ర ట్ర 
19.430 నుంచి 

య 

తిరిగి 1982 ఫది 

రు. 200 జరిమానా 

లా న బి గి గహ ఉద్వమంలో 
(అ ©) 

ంవత్సరం శిక్ష రాజమండి, 

జె ళ్ళలో అనుభవించారు. 

చి 5 నెలల కఠిన శి 

ళ్ 

GE 
ల్ల స్య కలో 
mr 

లీ లు 

విధింపబడింది. 1038 లో సబ్జె లులో 15 రోజులు 

వున్నారు. 1987, 1946 లలో ఉ ఉమ్మడి మాసు 

రాష శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. వ్యషి సత్యా 
క 

(గహ సందర్భంగా 1941 మార్చి 20 న అమనులా 

పురంలో అరెస్తయి మర్నాడు 6 నెల్ల కఠిన శిక్ష 

పౌందారు. అలీప్పరం జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

19-1941 న న విడుదలయ్యా రు. భారత రక్షణ నిబఐం 

ధనల కింద 2-9-41 నుంచి 10.1.1842 వరకు 

వెల్లూరు సెంట్రల్ జై జై లులొ డిటెయిన్ చేయబడ్డారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్య మ సందర్భంగా 

నాగపూర్ జైళ్ళలో సుమారు రెండున్నర "పళ్ళ 

డిచయిన్ చేయబడ్డారు. 1940-46 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కాం(గెస్ కమిటీ * (ప్రధాన కార్యదర్శి, ఉమ్మడి 

మద్రాసు రాష్ట్ర (సభుత్వంలో 1947 లొ రెవెన్యూ 

నుంతి. 1919 నుంచి 1051 సె ప్రెంబరు వరకు 

భారత జాతియ కౌంగెస్ ప్రధానే కార్యదర్శి, 

వెల్లూరు, 

1951 లో మ్రాను శాసనమండలి సభ్యుడు. 1958లో 

ఆం(ధ రాష్ట్ర కాం_గెసు ఉపాధ్యక్షుడు. 1955 లో 

ఆం(ధథ శాసనసభ సభ్యులు ఆర్ రోగ్య (పణాళిక శాఖ 

మం(తి. 1956 నవంబరు నుంచి ఆంధ్రపదేశ్ 

(ప్రభుత్వంలో ఆర్జికమంత్రి 1959 మార్చి 28న 

క శ్రిశేవలయ్యారు. 

నడింవలి సుబ్బరాజు 
ఇ 

1888 ఫిబనరి 21 న జన్మించారు. అమలాపురం 

తాలూకా కోడూరుపాడు వాస్తవ్యులు తండి 

నారాయణరాజు, భూస్వామి, 1907 ఠో వంచే 
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య ఉద్య "మంలో చేరారు. అల్ల వరం (గామ 

పదవికి రాజీనాసూ చేశారు. రు. 1000 

నా వసూలు చేయబడింది. ఉప్పు సత్యాాగహ 
మ కాలంలో శాంతిపేన సభ్యులకు భోజనం 

నందుకు శిక్షింపబడి, $5.56._.80 నుంచి 17.1180 
ఏ రాజమం(డి సెం(టల్ జెలులో నిర్భంధింప 

1932 లో అమలాపురం తాలూకాటో ప్ల 
అధ్యక్షులు. 1000.88 లో జిల్లాబోర్లు అధ్యక్షులు. 
1937 లో మ్మదాసు శాసనమం శీలి సభ్యు డు. వ్య కి 
త్యాాగహ ఉద్య 'ముంలో పాల్గొ నేందుకు నిశ్చయించే 

కన్న సమయానికి ఒక రొజు ముందు 1940 
డిసెంబరు "న కీ ర్రిేశేషులయ్యా రు. 

బిక్కన ఐరాస్వామి 

[888 | నాంతంలో జన్మించారు. రాజోలు తాలూక 
తాటిపాక వా సవ్యు లు. తండి సబ్బయ్య . 1015లో 

జ 

ల్ ey గా స 

టి ఐస్ న్ 

ష్ణ 

కోయంబత్తూరులో వ్యవని సాయంలో డిప్లొమా 
పొందారు. వ్య సత్యా(గహ ఉద్యమంలో 
16_12_1940 వ న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు. 1000 

జరిమానా విధింపబడింది. వెల్లూరు, తిరుచినాపల్లి 
జెళ్ళలో శీక్ష అనుభవించారు. 1940-52 శాసన 

ఉమ్మడి మ(దాను రాష్ట్రంలో 
(రకాశ౦ మంతివర రంలో అటకా శాఖ మంత్రిగా 
వున్నారు. తూర్పుగోదావరి జి బోర్లు ఉపాధ్యక్షులు 
గాను, కోనసేమ 'సెల్మటల్ బి జ్యా రకు ఉపాధ్యక్షుడుగాను 
పనిచేశారు. 1970 నవంబరు 27న క్రీ రిశేవు 
లయ్యారు లా 

బిక్కన వెంకటరత్నం 
రామచం(దపురం తాలూకా చోడవరం వాస 

వ్యులు. తండి వెంకట్రాయుడు. వ్యవసాయరె 
గ్రామోద్యోగ పదవికి రాజీనామాచేసి 18202! 
సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 
సత్యా(గహులకు భోజనం పెట్టినందుకు ఆరు నెల్లు 
కఠిన శిక్ష, రు. 1000 జరిమానా విధించబడిందీ" 
16.1930 నుంచి రాజమండ్రి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. జరిమానా వనూటి చేయబడింది. 
వ్య క్తి సత్యా_గహోద్యమంలొ భారతర క్షణ నిబంధ 
నావళి (క్రింద 14-2-1941 న 4 నెలల కఠిన శిక్ష, 

- 000 జరిమానా విధింపబడింది. జరిమానా వనూలు 

తేలుగునాట నా ౧ల్ం/లీ్ © 
(| © 

చేయబడింది. రాజమండ్రి, బళ్ళారి, అవీ] ప్రత ౪ 

జెళ్ళరో న్ క్ష అనుభవించారు. రామచంద్రపురం 

తాలూకౌదో ర్లు అధ్యక్షులుగా వున్నారు. రామచంద్ర 
పురం కోపరేటివ్ సెం(టల్ బ్యాంకుకు శిర ఎచ్చ 

అధ్యక్షులుగా వున్నారు. ఉమ్మడి మ్రాను 5 రాష్ట్రంలో 
1020 29 సంవత్సరాలలో శాసనమండలి సభ్యుడుగా 

న్నారు. 18456.52 లో శాసన సభ్యు డు. 18475 

-సీట్ కోపరేటివ్ 
ర a పకా మంతినరంల్ సభ్యు డు, 

) a 

బ్యాంకు అధ్యక్షులు. 

” రా a 

ఆరుమిల్ల వెంకతు టరత్నం 

రాజోలు తారూకా నాగులంకలో 1800 డిసెం 
| రం 

బరు 4న జన్మించారు. తం్మడీ రామన్న. 

వ్యవ సాయం. శాసనోల్ల ౦ఘన ఉద్యమంలో త్మీవంగా 

కృషిచేశారు. 1932 ఫీ(బవరి నత న 18 నెలల కఠిన 
శిక్ష, రు. 1000 జరిమానా విధింసబడింది. (పభుత్వం 
జరిమానా వసూలు చేసేంది. రాజమం, డి, వెల్లూరు, 
మధుర, కడలూరు జెళ్ళలొ శ్ క్ల అనుభవించారు. 
21.4 1983 న విడుదలయ్యా రు. 1941 లో తూర్పు 
గోదావరి జిల్లాటో ర్లుకు అధ్యక్షులు. 

(బ్రహ్మ జోస్యుల సుబహ్మ ణ్యం 
గుంటూరుజిల్లా ఫిరంగిపురం గామంలో 1891 

అక్షోబరు 12న జన్మించారు. రాజమండ్రి వా సవ్యులు. 
తండ్రి రామశాస్త్రి. కలక త్రా నేషనల్ మెడికల్ 
కాలేజీరో వె వ ద్యవిద్య నభ్యసేంచారు. 1916_17 తో 
హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం కఠిన 
శిక్ష విధించబడింది. 1922 జనవరి 7? నుంచి 
రాజమం(డి, కడలూరు జెళ్ళలో శిక్షను అనుభ 
వించారు. 1921 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌంగెస్ కమిటీ 
సంయు క్త కార ర్యదర్శి. 1024లో ఎతానగరంలో 
గౌతమీ స సత్యా_గహ ఆశ్రమాన్ని సా పించారు. ఉప్పు 
సత్యాాగహ ఉద్యమంలో 1041080 నుంచి ఒక 
సంవత్సరం శిక్ష వెల్లూరు, కడలూరు జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 1882 "లో సత్యా_గహ అధమం పై 
దాడిచేసి, (ప్రభుత్వం దాన్ని నె స్వాధీన పరచుకొ 
1932 జనవరిలో రాజమండ్రిలో తీవ్రంగా రారీదార్రీక 
గురయ్యారు. పక్కటెముక విరిగింది. తిరిగి 1932 
మే 14న ఆరు నెల్ల కఠినశిక్ష విధించబడింది. 
రాజమండ్రి, కడలూరు జైళ్ళలో క్ష అనుభవించారు. 
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జైళ్ళలో త్మీపనిర్బంధ ఏధా నానికి గురె క్షయవ్యాధి 

నో, 1936 డిసెంబరు 28 న 

మల్లి వూడి పళ్ళంరాజు 

రామచం(దపురం తాలూకొ బాలాం్యతంలో 

1899 పాపిల్ 25 న జన్మించారు. తండ్రి వీరాస్వామి. 
కోయంబతూరు వంవసాయ కళాశాలలో చదివారు. 

థి 
1928 లో గా మ మునసదుపదవికి రాజీనామాచేసి, 

రాజకీయాల లో (పవేశించారు. 1929 లో జిల్లాబోర్లు 

అధ్యక్షులు. 19831 తో కాకినాడలో యావదాంధ 

దేశానికి చెందిన హిందూసాన్ సేవాదళ శిబిరాన్ని 

నడిపారు. 1981 జిల్లాటోరు భవనం పై జాతీయ 

పతాకను ఎగుర చేసినందుకు కిక్షింపబడ్డా రు, 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు రక 

నెల కఠీస శిక్ష రు. 200: జరిమానా నిధింపబడింది. 

18_1_1982 నుంచి 16-2_1982 వరకు రాజమం(డి 

సెంటల్ జైలులో సీక్ష అనుభవించారు. తిరిగి ఒక 

నెల విడిఖె దు విధించి పిఠాపురం సబ్ జైలులో 

పుంచారు. వ్య క్తి సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో ఒక 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు, 1000 ఆరియానాను 

1940 నవంబరు 29 న విధించారు. వెల్లూరు, 

తిరుచినా పల్లి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. కట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో వెల్లూరు, అమరావతి జై ళృలో 

12_8_1942 నుంచి 18- [ల్ 1544 వరకు డికన్య్యూగా 

సున్నారు. జిల్లా కాం్యగెస్ కమిటీ అధ్య కుడు. 

ఆం(థ రాష్ట్ర కాం_గస్ కమిటీ, ఆలిండియా కాం(గెస్ 

కమిటీలకు చాలా సంవత్సరాలు సభ్యుడు. ఆంధ 

రాష్ట్ర క కాం(గెస్ కమిటీకి అధ్యక్షుడు. సంజీవరెడ్డి, 

సంజీవయ్య రాష్ట్ర మంత్రివరాలలో అటవీ, పశు 

సంపద, మత్స్యశాఖ మం్యతిగా పనిచేశారు. 1962 లో 

కీ ర్రిశేసులయ్యారు. 

వంగవేటి దీక్షితులు 

సీతానగరం వా _స్య్యవులు, 

తండి లక్ష్మీ నరసింహళాస్త్రి. శాసనోల్ల ౦ఘనె 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 

స స్వాతంత్ర్య యోధునికి 1932 ఫి దివరి 1న నాల్లేళ్ళ 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి, తిరుచినాపల్తి 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించాము. 
Qe 

రాజమం(డి తాలూకా 
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డా॥ చెలికాని వెంకట రామారావు 
కాకినాడ తాలూకౌ తీమ్మాపురంలో 1941 జూ 

15 న జన్మించారు. రామచంద్రపురం వ వాస్తవ్యు లు. 

తండి నా రాయణస్వామి ఎల్. యం. ఆండ్ యస్. లో 

4 _తీర్లులె వెద్యవృ త్తి తి] అవలంబించారు. సహాయ 

నిరాకరణోద్యమంలో 19. 2 మార్చి 28 న సంవత్స 

కఠినకిక్ష పొందారు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జె లులో 

శీక్ష అనుభవించారు. ఉప్పు సత్యాాగహ ఉద్యమంలి 

19830 ఆగస్టు 2౮న 6 నెలల కఠినశిక్ల రు. 200 

జరిమానా వీధింపబడింది. బళ్ళారి 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. బస న్ ఒడ 0 
ఐడిక (ప్రకఠం 11.83.1081 న విడుదలయ్యారు. 

1932 శాసనోల్ల ంభన ఉద్యమంలో 18 నెలల కఠిన 

న్క్షో విధించబడింది. రాజమండీ, కోరాపుట్ జెళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 

క 

6 

3° 

బళ్లారి వెలెసే శానిటోరియం 

జలుల్ నిర్బధింసబడ్డా పె. 1985-36 లో జిల్లా 

హరిజన సేవకసంఘ కోర్యదర్శి. 1952-57 లోక్ సభ 

మండపాక రంగయ్యనా యుడు 

చంగడ్రపాలెంలో 1886 లో జన్మించారు. కాకినాడ 
వాస్త్య్యవుము. తండ్రి సీతారామ మస్వామి, సహాయ నిరా 

కరణ ఉద్య మంలో 17-12..1922 

త్సర కరక విధించబడింది 

జె దులో శిక్ష అనుభవించారు. ఉనన సత్వా సగ 

డిద్యమంలో 25-4-1990 న ఒక సంవత్సరం కఠిన 
శిక్ష “విధించగా రాజమండ్రి, మద్రాసు, కన్నెనూర్ , 

వెల్లూరు జే జైళ్ళలో నిర్బంధింసబిడ్డారు. గాననోర్డింఘన 

ఉద్యమంలో 19392317 న న18 నెలల కరినశి 

రు. 500 జరిమానా విధించబడగా రాజమండ్రి, 

కడలూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభపెంచారు. తూర్ప్చుగోడా 

వరిజిల్లా 'కౌం(గెసు కమిటీ అధ్యక్షులు, ష 

కాం(గేను ఓ కమిటీ నభు3లు. కాకినాడ మున్సిపర్ 

నుంచి ఒక సంవ 

. రాజమండ్రి సెర్మటల్ 

ఓకా 

స్ ఛైర్యన. వ్య క్రి సత్యా_గహ ఉద్యమంల్ లి 
ఆ వ్ర 1941 న $8$ నెలల కరినశిక్ష, రు, 800 జ_దూగా 

విధించబడింది. అలీపురం క్యాంపు జైలులో ఉండగా 

రి 1941 జూన్ 2నకీ 

కాకినాడలో ఎ. ఐ. సి. సి. వర్కింగ్ కమిటీ 

యపముఖవ్మాత వహించిన సమా స te లు వం ద Ps fr an 
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వారిలో ముఖ్యుడు. 

కందుల వీఠరరాఘవసా మి 

(3. వి. ఆర్. సా మి) 
రాజమండ్రిలో 1885 లో జన్మించారు. తండ్రి 

సూబేక్యం. బారిష్టర్ . సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ 
కాలంలో భాగా ఆదా యం తెచ్చి పెడుతున్న న్యాయ 

వాద వృ తిని వదలివేశారు. 1922 ఫి(బవరి 4 నుంచి 

ఆరువారాల కఠినశిక్ష  మ్మదాను సెం్బటల్ జైలులో 

అనుభవించారు. సెమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ 

ఉద్య మంలో పొలొని 1929 లో కిక్షంసబడ్డారు. 
౧ 

1980 లో పెడాపురంలో సోలీసుల లాఠీచార్జికి గుర 
స 

య్యారు. వ్య క సత్యా(గహంలో 11-12-1940 న లీ ల్ లీ 
ఒక సంవత్సర 0౦ విడి ఖెదు రు. 500 జరిమానా 

వెల్లు పల్లి జె జైళ్ళలో 

102629 లో శోసనమేండలీ 
108740 రొ శాననసభా సభ్యుడు. రాజు 

మంశడ్రి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా మూడుటరములు పని 
చేశారు. 1945 అక్షోబరులో క్ర ర్రిశేషలయ్యారు 

న్ క్ష అన ంచారు. 

సభ్యుడు. 

ముద్దూ 'ద్రి అన్నవూర్ణ య్య 

జననం 1895 తండ్రి జయరామయ్య 
పిఠాపురం తాలూకాలోని గోరన. సహాయ  నీరాకర 
జోద్యమ సందర్భంగా 1921 లో రాజమండ్రి 
(ప్రభుక్వ కళాశాలలో బి. ఏ. చదువుతూ మానివేశారు. 
రాజమం(డి జాతియ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుని 
గానూ, సతానగరం ఆశ్రమంలోను కొంతకాలం పని 
చేశారు. “కాంగెస్' అనే తెలుగు వారపత్రిక సంపాద 
కుడు. సె స్వాతం (త్రో శద్యమంలో పాల్గొన్నారు, రాజ 
దోహ నేరంకింద అరెస్టుచేసి, 1-21 1928 న సంవ 
త్సరం జై లుశిక్ష, రు. 500 జరినూనాగానీ లేక మరో 
6 నెలలు 4 శీక్షగాని విధించింది (పభుత్వం. రాజమండ్రి 
వెల్లూరు సెంట్రల్ జెశళ్ళల్ శిక్ష అనుభవించారు, 
మళ్ళీ 12.8..1929 న 2 ఏళ్ళ జైలుశిక్ష రు. 500 
జరిమానాగానీ లేక మరో 6 నెలల “ౌక్షగానీ విధించగా 
నెల్లూరు, మృదాసు, కన్ననూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
వించారు. శాసనోల్ల ౦ఘన సందర్భంలో 4 ఏళ్ళ శిక్ష 
విధించగా 1.2. 1932 నుంచి 1934 వరకూ 
కడలూరు. వెల్లూరు, రాజమండ్రి, బళ్ళారి, తిరుచునా 
పల్లి జైళ్ళలో" సక్ష అనుభవించారు. 

. స్య(గామం 

x 

3 

రౌెలుగునాదీ నొంతోం/తో ఏ SED) టీ bt ల్ 

వీరు కొంతకాలం కౌం్యగెస్ సోషలిస్టు పార్టిలో 

ఇండి పెండెన్సు లీగ్ సభ్యులుగానూ వునా 
ఆం|ధలోని యువజనోద్యమంలో (ప్రముఖ మ 

వహించారు. యుద్ద వ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొ 

న్నందుకు 6_4.._ 1940 నుంచి జూన్ 194% వరకూ 
డెటిస్యూగా, వెల్లూరు, రాజమం(డి, దామో, అమరా 

వతి జె జైళ్ళలో భ్క్ష అనుభవించారు. 1040 లో అఖిల 

భారత Ey ర్వ్వర్లుజ్లాక్ కౌర్యవర్ష్మ ౩ సభ్యులు, ఖై దిగానూ, 

డిశెన్యూగాను ఈయన మొ త్తం 12 ఏళ్లు. జె లుగిక 

అనుభవించారు. నిస్వార్థ పజా “సేవకులుగా పేరు 

పొందారు. 1959 తో కీ “కశేమలయ్యారు 

fx 

“క 

దుర్గాబాయ్ డేకొముభ్ 
ఈమె 1910 లో రాజమం(డిలో జన్మించారు. 

బి.వి.యన్. రామారావుగారి పుతిక. సి.డి. దేశ్ముఖ్ 

గారి భార్య. ఈమె యమ్.ఏ.బియల్. చదివారు. 
ఆంధ యూనివర్శిటీ నుంచి డి.లిట్ గౌరవ డ్విగీ 
పొందారు. చె చై తన్యవంత మైన మహిళా ఉద్యమ 

నాయకురాలు. 

ఈమె తన 12 వ ఏటనే గాంధీజీవల్ల డ్ శేజం 
పొంది, స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. (గ్రామ 

(గ్రామానికి వెళ్ళి, గాంధీ ఆశయాల్ని (ప్రచారం 
చేశారు. మహిళలకు హిందీ. నూలు వడకటం, నేత 
నేయటం నేర్చేందుకు ఒక స్కూలు [పారంభిచారు. 

1980 లో మ దానులో ఉప్పుసత్యా_గహోద్యమం 

నడుపుతుండగా 1 సంవత్సరం శిక్ష విధించగా రాయ 

వెల్లూరు జెలులో నిర్పంధింప పబడ్డారు. 1931 లో 
గా ంధీ.ఇర్విన్ ఒడంబడిక మూలంగా విడుదలయ్యారు. 

1932లో 6 మాసాల కఠిన శిక్ష 20 రోజుల జరిమానా 

విదించగా వేలూరు, మచురై జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. విద్యావ వ్యా పికి. మహిళాశిశుసంక్షే మానికి గట్టి 

కృషి చేశారు. ఆం|ధ మహిళా సభ సాప కు రాలు" 

పార్ల మెంట్ సభ్యురాలు, ప్లానింగ్, కమిషన్ సభ్యు 

రాలు. కేంద సంక్షేమ బోర్డు ఛెర్మ్యన్ విద్యా, 
మహిళా సంక్షేమాల ప్రై చాల _గంథాలు రాశారు. అక్ష 

రాస్యత పెంపొందించేందుకు ఈమె చేసిన కృషికి 

గాను 1971లో నెహూ అవార్డు లభించింది. 



నంగగాయ చరిత 

1075 లో ““ః పద్మ విభూషణ” బిరుదును బహూకరిం 

చారు. 

డా॥ పాలకోడేటి గురుమూ రి 

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం తాలూకా గరగ 

ప్మరులో 1884 సంవత క్సేరంలో జన్మించారు. 1914నుంచి 

రాజనుం|(డి నివాసి. త౫డి రాయస్న, ఎల్ .యం.పి 

చదివారు. (ప్రముఖ డాక్షరు. పన్నుల నిరాకరణ 

ఉద్యమంతో పాల్గొన్నందుకు 1922 ఫిబవరిలొ 3 

నెలల కఠిన శిక్ష విధింసబడి, మద్రాసు జె జై లులో 

నిర్భంధింపబద్దాచు. 1930 ఉప్పు సత్యా_గహ ఉద్య 

మంఠో  తూర్వుగోదావరి జిల్లా కాంగెస్ కమిటీ 

డికేటరుగా పాల్గొనగా. తీవ్రమైన ల ల గారీ ఛార్జీకి గుర 

య్యారు. లీ మాసాల కరన శిక్ష అనుభవించారు. హారి 

జనోద్ధర ణకు పాటుబడ్డా కార ఉద్యమంలో 

(ప్రముఖ పాత వహించారు. డి మున్సిపల్ 

ఇ ఛర్మన్గా రెండేళ్ళు పున్నారు. 1948 రో క్రీ ర్రిశేషు 

లయ్యారు. 

గాడిచర్ల హరిసరో వ్ తమరావు . 

1883 లో కర్నూలులో జని శ్రంచారు.. తండ్రి 

వెంకట్రావు. రాజమండి నివాసి. 

మాతిరం ఉద్యమంలో (పముఖ పా(త వహించారు, 

1907 లో మ।ాసులో జరిగిన వందేమాతరం మీటిం 

గుకు హాజరైన విద్యార్థి నాయకులలో వీరొకరు. 

విపిన్ చంద్రపాల్ రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు స్వాగత 

ప్మతం చదివినందుకు, ఈయన్ని ప్రభుక్వం (ెబి 

నింగ్ కాలేజీ నుంచి డిస్మిస్చేసి, (ప్రభుత్య 

ఉద్యొగంఎక్క-డా యివ రాదని ఆదేశించింది. 

“స్వరాజ్య” ప(తికకు సంపాదకులుగా వుంటూ నిర్భ 

యంగా, ధైర్యంగా (పభుత్వ నిర్బంధ విధానాన్ని 

తీవ్రంగా, “విమర్శించేవా రు. మ్రాసులో ఒక ఆంగ్లే 

యుడు ఇద్దరు భారతీయుల్ని కాల్చివేసినందు దుకుగా గామ 

ఖండిస్తూ " క కూరమైన ఇంగ్లీషు వ సలి ఇద్దరు ఖా రతీ 

యుల్ని తన పొట్రన పెటుక కంది” అని తన స్మతిక 

రాశాడు. ఇం; దుకుగాను " రాజదోహ నేరం మోపి 

1908లో ఆయన్ని అశెస్తుచే చెసి, 8 ఎప్ప కఠిన శిక్ష విధిం 

చింది: ఈయనతో పాటు స్వరాజ్య నతిక తచురణ 

త్ర క్ర శ్రీ బోడి నారాయణరాపుకి కూడా శిక్ష విధించింది. 

పీర్ద్దరూ. మన ఆంధ్రలో వందేమాతరం ఉద్యమంలో 

19 

ఆం|ధరో వందే 

ఆశ। మ స్టాసకు శం. 
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జె లుకు వెళ్ళిన మొట్టమొదటి రాజకీయ బాధితులు 

పీరు 1860 లో కీ రిశేషు లయ్యారు 

1897 లో కడవ జిలా రాజంపేట తాలూకా నంద 

టూరులో జన్మించారు. "నివానం కాకినాడ. ్యప్రతాపగిరి 

గోపాలకృష్ణయ్య గారి ప్ప తిక. డాక్టర్ వేదాంతం 

వెంకట కృష్ణయ్య ౧గారి పత్ని. ఈమె కలక తా తాతో 

ఆంగ్ల, వంగ భాషల్ని నేర్చుకున స్న్నారు. సాంఘీక 

రాజకీయ రంగాలలో _పసముఖి పాత్ర వహించారు. 

[02 లో గాంధీ పిలుపతో సహాయ రాకరణ 

ఉద్యమంలో పాల్గొనా ఎరు. 1928 లౌ కకడలా 

కొం(గెను మహాసభలు జరిగినపుడు ఈమె మహిళా 

పలంటీరు దళానికి నాయకురాలుగా వున్నారు. 1926లో 

అనంతపురండో జరిగిన మహిళా సభకు అధ్యక్షత 

వహించారు. ఆం(( దేశమంతటా. పర్యటించి ఖద్దరు 

(పచారం చేయడమే కొక తిలక్ స్వరాజ్యనిధికి డబ్బు 

పోగుచేశారు. 1929, 1930, 1934 లతో అఖిల 

భారత కాం(గను, స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యురాలుగా 

వున్నారు. పక్షవాతంతో బాధపడుతూనే. విశాఖ జిల్లా 

అంతటా పర్యటించి ఉప్పుసతా ఇహంలో పాల్లొ న్ 

వలసిందిగా మహిళలకు (పట్ బోధించారు. ఇందుకుగాను 

1930 మేలో ఈమెకు 6 నెలల కఠిన శిక్ష విధించగా 

వెల్లూరు జైలులో అనుభవించారు. 1981 లో ఇచ్చా 

పురంఠో జరిగిన మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహిం 

చారు. 

ఢిలీలో శ్రీమతి సరోజినీ నాయుడు ఆధ్వర్యాన 

జరగిన జా తీయ నసనచలో గంఖీరోపన్యాసం 

యిచ్చినందుకు 1932 లో 6 నెలల శిక్ష విధించగా 

వెలూరు జె జెలులో అనుభవించారు. ఈమెకు “దెశ 

“సై “నేరుదు యివ్వబడింది. పక్షవాతంవల్ల 
1940 రో ఈమె కి కీ ర్రిశిమలయ్యారు. 

పుసులూరి కో దండరామయ్య 

ఈయన అమరాపురం తాలూకౌ పోలవరం (గామ 

వౌ స్తవ్యులు. తండ్రి సీతాపతి. రె తు. స్వరాజ్య 

గిరిజన సంక్షేమానికి ఎక్కువగా 

కృషి చేశారు: 1922 నుంచి 1928 వరకూ సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 'రాజమేం డ్రి 

జెలులో నిర్భంధింపబడ్డారు.. ఉప సతా(గహంలో 
Ge 
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పొల్లొన్నందుకు 1980 నుంచి రెండేళ్ల కఠిన శిక్ష 
రు. 1000 విధించారు. రాజమండ్రీ, 
బళ్లారి జె ళ్ళలో నిర్చంధింపబడ్డారు. గాంధి-ఇర్విన్ 
ఒడంబడికతో ఏడుదల చేయబడ్డారు. 

15982 శాసనోల్హంఘన ఉద్యమంలో 18 మాసాలు 
కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. 1941 వ్యక్తి సత్యాలగ 
ఉద్యమంతో శ నెలల 8 వారాలు కఠిన శిక్ష. రాజ 
మండి జైలులో అనుభవించారు. ఆ సంవత్సరమే 
దేశ రక్షణ చటం కింద అరెనుచేసి పలూరు జెలో డిపెన్యూగా నిర్బంధించారు. 1942 మై 
లయ్యారు. మరల 1948 లో దేశరక్షణ చట్టం కింద అరెస్టు చేసి, ఒక సంవత్సరం 6 మాసాలు శిక్ష 
విధించి బళ్ళారి వెల్లస్తి శానిటోరియం జే లుకి 
పంపారు, 1944 లో డి ఇన్య్యూగా అరెస్టు చేయబడి 
1845 వరకు తంజావూరు, బళ్ళారి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 
నిర్పంధింపబడ్డాయు, 

_కొవ్విడి లింగరాజు 
1904 లొ జన్మించారు. తండ్రి సూర్యనారాయణ. 

రాజమండ్రి నివాసి. ప(తికా రచయిత. (గంథక ర. 
1921 లో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరారు. 
1928 నుంచి 28 వరకు “కాం(గసు” సత్రికక సహాయ 
సంపాదకులుగాను, 1929 నుంచి $1 వరకు సంపా 
దకులుగాను. పనిచేశారు. ఉప్పు సత్యా_గహంలో 
పాల్గొనగా. 180 లో 6 నెలలు శిక్ష విధించి, రాజ 
మండి, వెల్లూరు, మ(దాసు, అలీప్పరం జైళ్ళలో 
నిర్బంధించారు. 1981 లో “కాం గెస్” పత్రికలో 
(వభుత్వ్వానికి వ్యతిరేకంగా రాసినందుకు రాజ దోహ 
నేరం (కింద. రెండున్నర సంవత్సరాల శిక్ష విధిం 
చారు. 1940 వ్య క్రి సత్యాాగహంలో ఒక సంవ 
త్సరం శిక్ష, రు. 500 జరిమానా విధించగా, వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి జై ళృల్లో వున్నారు. 1942 లొ డ్తిచ 
న్య్యూగా, దామో, వెల్లూరు, అమరావతి జైళ్ళలో నిర్పంధింపబడ్డారు. 1945 తో విడుదలయ్యాహ్. 

చ్ అనల వాని 

టప్లటయా ¢y 

మాకిం గోర్కీ నవల “అమ్మను” తెనిగించారు. 
ఈ _గంథాన్ని (ప్రభుత్వం నిషేధించింది. సీతానగరం 
సత్యా_గహ ఆశ్రమం సంస్థాపక సభ్యులలో ఈయన 
ఒకరు. 1888 నుంచి 41 వరకూ రొజనుం(డి మున్సి పల్ ఛైర్మన్గా వున్నారు, 

ర్ం 
fy 

| 
కొలుగునాదధి న్నాంతోం [తో 

“1948_54 వరకూ ముదాను రాష్ట్ర శాసనసభ్యుడు. 
1040-47 తో (పేకౌళం మంత్రివర్గంలో పార్ట 
మెంటరీ కౌర్యదర్శి. తెలుగులో సోవియట్ లాండ్ 
నెహూం అవార్డు పొందినవారిలో ప్రథముడు. 
“ఆంధ ప్రదేశ్లో స్వాతం(త్య పోరాట చరిత్ర” 
రచనకు ఏర్పడిన రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు. ఆంధ్ర 
(పదేక్ (ప్రభుత్య స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 
పెన్షన్ స్కాము-రాష్ట సలహొ సంఘ సభ్యుడుగా 1974 నుంచి 18768 వరకూ వున్నారు. 

ఎ. బి, నాగేశ్వరరావు 
ఈయన 1901 రో బందరులో జన్మించారు. 

తండ్రి రామకృష్ణయ్య. రాజమండ్రి నివాసి. 
ఎల .యమ్. పి.డాక్టరు.వై ద్యవిద్య నభ్యసినూ 1921లో అ అ = సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరినందుకు 
4 మాసాల జె లుశిక్ష అనుభవించారు. 1930 ఉప్పు యా 

సత్యాగహ సందర్భంలో తవమైన లాలిభార్జికి గుర 
య్యారు. 1042 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సంద 
ర్భంలో 18 నెలల పాటు రాజమం(డి, ఆలీపురం 
జెళ్ళలో నిర్భంధించబడ్డారు. 

ఆలిపురం కాంప్ జై లో మరల తీవమెన లారీ 
ర్రీకి గురయ్యారు. 194755 లో రాజమండ్రి 
న్సీపలె ఛైర్మన్గా వున్నారు. బెజవాడ గోపాల 

రెడ్డిగారి మంత్రివర్గంలో 1055 నుంచి 1956 వరకు 

ళ్ళి 
న p 

బారు రాజారావు 
1888 లో పశ్చిమగ్ దావరిజిల్లా నరసాపురంలో 

జన్మించారు. 1007లో రాజమండ్రిలో ఇంటరీ్మడి 
యట్ చదువుతూ వందేమాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొ 
న్నందుకు కాలేజీనుంచి డిబార్ చేయబడ్డారు. కల 
కత్రా యూనివర్శిటీలో బి. ఏ. ఆనర్బు చదివారు. 
1917 నుంచి 1994 వరకూ భారత జాతీయ కాం (గెస్ 
సహాయ కౌర్యదర్శిగానూ, కౌర్యదర్శి గాను పని 
చేశారు. 1980 ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొన్నం 
దుకు ఎరవాడ, కన్ననూర్ జెళ్ళతో నిర్బంధింప 
బడ్డారు. 108081 లో బార్హోలీ సత్యాగ్రహంలో వల్ల 
భాయ్పపేల్తో కలిసి పనిచేసినందుకు యలియా 
జైల్లో నిర్పంధించబడ్డారు. 1932 శాసనోల్లంఘన 
ఉద్యమంల్లొ డిటెన్యూగా సబర్మతి, అహ్మదాబాద్ద్, 

4 



నం్యగౌమ చరీ [లీ 

కన్ననూర్ జైళ లో వుంచ: డారు. లె 

వెంటనే అరెస్టుచెసి 6 మాసాల శిక్ష విధించారు. 

మొ త్తం 18 మాసాలు ఈయన జెలులో వున్నారు. 

గ్ర సంవత్సరాల గా అఖిల భారతే కౌాం(గస్ సంఘ 

సభ్యుడుగా వున్నారు. 1997 లో మద్రాను రాష్ట్ర 
శాసనసభ్యుడుగా ఎన్నుకో బడ్డారు. 1088 రో రాజ 

మండిలో కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

వన్నేటి సత్యవారాయణ 

కాతేరులో 1885 6 జన్మించారు. తండ్రి 

1907 లో వి.ఎ. ఆఖరి సంవత్సరం చదు 

తె ర్చి? 

నరసింహం. 

వతూ వందేనూతరం ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 

రెండు సంవత్సరాల వరకూ చదవనివ్వలేదు 

(పభుత ౪౦. హోమ్రూర్ ఉద్యమం పె ప ఏంతో ఆన క్తి 

చూపారు. న్యాయశాస్త్రం చదివారు. లాభదాయకమైన 
న్యాయవాద వృత్తి మానివేసి 1921 లో సహో హాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరారు. 1922 నుంచి ఒక 

సంవత్సరం శిక్ష రాజమం(డి, కడలూర్ జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. ఉప్పు సతా గ్రహంలో పాలొన్నం 

దుకు 19-4-1930 నుంచి దాదాపు 10 మాసాలు రాజ 

మండి, కడలూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో త్న అనుభ 

ఏంచారు. 192 లో గోదావరి రెలు సేషన్ వద్ద 

తీవ్రమైన లాఠీఛార్లీకి గురయ్యారు. హరిజనోదరణకు, 
ఖాదీ స్వదేశీ వస్తు పదా చారానికి పాటుపడ్డారు. జిల్లా 

కాంగగెస్ కమిటీ ( అధ్య త్లుడుగాను, రాష్ట్ర కాం(ెస్ 
కమిట్ 5 కౌర్యదర్శిగాను పనిచేశారు. 

1880 లో రామచంద్రపురం తాలూకా ,దాళ్లి 

రామంలో జన్మించారు. తండ్రి మలా బాది సుబ్బావధాని 

భర్త దువ్వూరు వెంకయ్య. నె స్వాతంత్ర్య ఉద్య 

మంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. _చేశంలో సహో 

నిరాకరణ ఉద్యమంతో "పాల్గొని, క్ష పొందిసమ 

ళల్లో యీమె రెండవది. 1992 వల్ 4న సంవ 

తోరం కఠిన శిక్ష విధించగా రాజమండి జైలు 

నిర్చంధింపబడ్డారు. ఉప్పు సత్యా [గహ ౦లో 

$1-5_1980 నుంచి 6 నెలలు శిక్ష వెల్లూరు జైలులో 

అనుభవించారు. ఈమె గొప్న వక శ్ర 

పెద్దాః ప్పరంతో కట్ ఇండియా ఉద్యమ 3 సందర్భంగా 

క్రీ వ్రమైన లాఠీచార్జికి గురయ్యారు. 16. సంవత్సరాల 

RE: ల 

ష్ణ Fa 

1942లో 
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పాటు వఏ.ఐసిసీ. సభ్యురాలు. రాజమం|డ్రిలోని 

సనాతన విద్యాలయ మేనేజరుగా కొంతకాలం పని 

చేశారు. కాకినాడ కౌం(గెస్ మహాసభలో 1028 లో 
యీమెకి “దేశ బాంధవి” బిరుదు యివ్వబడింది. 

ఈమె జబ్బుగా వుండగా: నెహూ మరణవార్త 

తెలిసి, మందు తీసుకోడం మానేశారు. 1804 మే 

81 న రాజమం(డిలో క్రీ ర్రిశేమలయ్యారు. 

బయ్యా సూర్యవారాయణమూ ర్రి 
బియన్. మూ రి 

1906 లో రాజోలు తాలూకా దగ రంలో జన్మిం 

చారు. తండ్రి నాగయ్య. యం.ఐఏ.వి యిడి. 1936 

87లో ఆంధ్రరాష్ట్ర వెనుకబడిన జాతుల సంఘ 

కార్యదర్శిగా ప పనిచేశారు 1937 లో మ।దాసు శాసన 

సభ్యుడు. 198789 తోను, 194647 లోను రాష్ట్ర 

పరిశ్రమల కార్మిక భాస దేశరక్షణ చట్టం 

కింద అరెస్టు చేయబడి, 1940 డిసెంబరు 15 నుంచి 

9 నెలల ఫ్క్షను వెల్లూరు, తిరుచునా పల్తి జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యో మంలో ఒక 

సంవత్సరం శిక్ష రు. 100 జరిమానా విధింపబడింది. 

జరిమానా చెలించారు, ఆలీపూర్ క్యాంప్ జెలులో 
ap] . (చా, - 

శిక్ష అనుభవించారు. 

1940 నుంచి 1949 వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర హరిజన 

సేవక సంఘ అధ్యక్షుడు. 1952 నుంచి 1972 వరకు 

లోకసభ సభ్యుడు. కేంద్ర డెప్యూటీ మంతిగాను, 
"సట్ మంత్రిగాను కూడా పనిచేశారు. 

పాలకొడేటి సూర్య వకాశరావు 
1898 లో భీమవరం ర గప రుల 

జన్మించారు. తండ్రి పెద రాజప్ప. 0 నుంచీ 

రాజమండ్రిలో నివాసం. బి.ఏ. చదివారు. రలు 

ఆ౦(ధ్ర జర్నలిస్టు సంఘానికి 

వున్నారు. రాజనుర్యడి పురపాలక - సంఘ సభ్యుడు. 

హిందూప త్రిక విలేకరిగా 1922 నుంచి 1956 వరకూ 

పనిచేశారు. 1820 లో నాగపూర్ జండా. సత్యా(గహ 

తాలూకా 

(పేధా స అ కార్యదర్శిగా 

సందర్భంలో 7 మాసాల వన ర అనుభవించారు. 

_ 1930 ఉప్పుసత్యా_గహంలో రె రెండున్నర సంవత్సరాల 

కఠిసశిక్ష నిధింపటిడి రాజమండ్రి, కన్ననూరు, 



144 

ఇర్విన్ ఒడంబడికతో 1981 ఫిబవరిలో 
విడుదలయ్యారు. 1982 రో గుంటూరులో నిషేధింప 

బడిన ఆంధ్రరాష్ట్ర సభను ఆవిష్కరించినందుకు "| 

అ మాసాల శిక్ష విధీంపబడి, రాజమం(డి, కడలూరు 

జై ళలో నిర్పంధింపబడారు. 1941 ss 8 సత్యా 
యుల * డ్ YD 

గహంలో లీ మాసాల కఠిన శిక్షను, రాజమండ్రి 

"సెంట్రల్ జెలులో అనుభవించారు. 1942 క్విట్ 
దరు రం 

ఇండియా ఉదంమ:తలో తీ(పమెన లాలీచారీకి 
థి న ప 

గురయ్యారు. ఒక సంవత్సరం కఠినళిక్ష విధించి 

రాజవుం|డి  ఆలిప్పవ జైళ్ళలో నిర్బంధించారు. 

గ; 1945 మేలో విడుద 

లయ్యారు. “పేమ జ్యోతి” వారప్యత్రికకు గౌరవ 

|| సంపాదకులు. 1078 జూన్ 6 న కీర్తి శేషు 

లయ్యారు, 

మొసలికంటి తిరుమలరావు 

1901 లో పిఠాపురంలో జన్మించారు. తండ్రి 

బొయన్న పంతులు, 1021 లో కాలేజీ చదువు మాని 

వేసి, సహాయ నిరాకర ఇకో ద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

1980 ఉప స్పుసత్యాగహ ఉద్యమంలో ఒకసం॥కరినకిక్ష 

రాజమండ్రీ, మడాను, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవపిం 

చారు 198! శాసనోల్లంఘన సందర్భంలో 6 నెలల 

క్షను రాజమండి, కడలూరు జె జె ళ్ళలో అనుభవం 

దాము. 1940 వ్యకి సత్యా(గహంలో 18 మాసాల 
అయనే 

శిళ్లను చ. 200 జరిమూనా విధించారు. శిక్షను 

వెలూరు, తిరుచునాపలి జె ళృలో అనుభవించారు 
na) వ య (ean x 

1942 లో 24 సంవత్సరాలు డిపన్య్యూగా వెల్లూరు, 

దామో, జెళ్ళలో పున్నారు. 1926 నుంచి ఎ.ఐ.స.సి 
Cee ళో 

సభ్యుడుగా వున్నారు. రెండుసార్లు జిల్లా కౌం(గస్ 

అధ్యక్షులుగా వున్నారు. 1987 సంచి 1940 వరకు 

కేంద అసె ప్రీ సభ్యులు. 1945 నుంచి 1947 

పరకు “సెట్ కౌన్సిల్ _ సభ్యుడు. 194850 లో 

రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యుడు. 1050 _ 52లో 
తాత్కా_రిక పార్ల మెంటు సభ్యుడు. 1957, 1962, 

1957 అతో లోక్ సభకు ఎని ఇకయ్యారు - వ్యనసాయ 

హోారథాఖ డిప్ప హ్స్ మం(తిగా పనీచేశా రు, వింధ్య 

గవర్నరుగా వున్నారు. [1011ల 

లోఠీచారీ కి గుర రయ్యారు. 
జ 

తౌలుగునాద్ నాంతోం లో ధ్ 
యీ ల్ 

జన్మించారు. తండ్రి 

ఆగమ స్థాపకులలో 

ఒకరు. 1921 లో. కాలేజీ చదువు మానివేశారు. 

102.28 లో మదాసులో సత్యాాగహ ఉద్య మంలో 

వాళ్గాన్నారు. 1932 శాసనో లంఘన ఉద్యమంలో 

6 మాసాల కఠినశిక్షను మ్మ దాసు, మదుర జెళ్ళలో 

అనుభవించారు. 1950 జనవరి 6న కీరి శేషు 
లయ్యారు. లా 

పళ్చివం గ్ గోదావరి జల్లా 
తల్గొ[వగడ _వకాశరాయండు 

ap) 

తాడేప ల్లి గూడెం తాలూకా ఉంగుటూరుతో 18983 
గా 

3¢ 

ఎ(పిత్ 15 న న జన్మించారు. తర్మడ్రి _రిక్ష్మయ్య. 

కలక తా యూనివర్శిటీలో 1920 ఎం. ఏ. లో డిగ్రీ 

కీనుకొన్నారు “ధర్మజ్యోతి' me గొరప 

సంపాదకులు. 1921-23 ఈతో రాజమం(డ్ర జాతీయ 

పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు, 1928. 30 లొ చాగల్లు 

ఆశ్రమ సభ్యులు. హరిజన, సాంఘిక సంస్కరణ 

ఉద్యమాల పాల్గొన్నారు, | గాందీ నిర్మాణ కౌర్య 

(కమానిక్ అంక తమయ్యారు, ఉప్పు సత్యా(గహ 

ఉద్యమంలో జక సంపత్సరం కరి నకి త విధింప 

బడింది. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, అలీపురం, బళ్ళారి 

జైళ్ళలో! న్క్ష అనుభవించా లు, గాంధీ_ఇర్విన్ ఒడం 

బడికను అనుసరించి 25.3.19881. న విడుద 

ల్య యారు. శాసనోల్ల ఘన ఉద్యమంలో తీ(వంగా 

1932 ల రే రెండేళ్ళు కఠిన 

శిక్ష విధింపబడింది. రాజమం(డి, కోయంబతూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1942 క్విట్. ఇండియా 
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ఉద(ఃమంలో ఒక నెల సబ్ జై లులో వుంచి వదలీ 

వేశారు. 1949-50 లో గోపన్నపాలెం (గామసేవిక 

విద్యాలయం ప్రిన్సిపాల్ గా, ఖాదీ గామోద్యోగ కమిషన్ 

తరపున మూడేళ్ళకు పె బగా వంప్ప డుబిద్యూ౦ పరిశ్రమ 

రాష్ట్ర పర్య వేక్షకునిగా పనిచేశారు. 1955.65 ల 

పధ్య ఖాదీ, (గామదాన్, శాంతి సేన ఉద్యమాల్లో 

సని చేశారు. 

దండు నారాయణరాజు 

1889 అక్షోబరు 15 న జన్మించారు. భీమవరం 

తాలూకా నేలపోగులు వా సవ్యులు. తండి భగ 

వొన్రాజు, వీ. ఏ. వి. యల్. న్యాయవాద వ్శృళి తిని 

1920 సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో వదలివేశారు. 

భావం ఉద్య మం లో న సర్దార్ ” బిరుదు 

పొందారు. తిలక్ స్వరాజ్యనిధికి డబ్బు సమ 

కూర్చారు. 1921-21 లో జిల్లా కార్మగెస్ కమిట 

a కార్యదర్శి, 1925, 1926, 1981, 1934, 1985 లలో 

ల్లా కౌం(గెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, 1021 నుంచి మవ 

సజేవరకు ఎ. ఐ. సి. సి, సభ్యులు, తణుకు, 

ఫీమవరంలలో జాతీయ పాఠశాలలను నిర్వహి చారు. 

ఏలూరులోని గాంధీ జాతీయ పాఠశాలకు ఉపాధ్యక్షుడు, 

జిల్లా భాదీదోరుకు 1828 లో కార్యదర్శి, 1924-29 

లలో దానికి “అధ్యక్షులు. భీమవరం రుణ నివారణ 

పరిష్కాా రజోర్డు సభ్యులు. జిల్లా కోపలేటివ్ సెం(టల్ 

బాంకు (ఏః నౌరు) కార; ్యదర్శి. 1923 —27 లలో జిల్లా 

రెతుసంఘ క కార్యదర్శి 19 28-29 జిల్లా రెకు సంఘ 

అధ్యక్షులు. 1926-29 లోను, 1937 5 రోను ఉమ్మడి 

సుదాసు రాష్ట్ర శా ససభ సభ్యులు, నాల్లేళ్ళు జిల్లా 

బోర్లుక ఏ అధ ప్లబుగా పని చేశారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహ 

ఉద్యమాన్ని నడిపారు. 234-1930 న ఒక సంవ 

త్సరం కఠినసక్ష విధింపబడింది. వెల్లూరు, తిరుచినా 

పల్తి, బళ్ళారి జైళ్ళలో స్క్ష అనుభవించారు. గాంధీ- 

ఇర్విన్ ఒడంబడిక ఫలితంగా విడుదలయ్యారు. 

15 రూ॥ జరిమానా వసూలు చేయబడింది. 8-1-1992 

నుంచి ఏడునెలల  కఠినశిక్ష రాజమండ్రి, వెల్లూరు 

జెళ్ళరో అనుభవించారు. తిరిగి 21-1-1983 న “ఆరు 

నెలల కరఠినకిక్ష రు. 200 జరిమానా విధించబడింది. 

18-1938 వరకు వెల్లూరు "సెంట్రల్ జె లులో 

నిర్చుంధింపబడి వున్నారు. 14-2-40 న ఆరునెలల 

_ కఠినశిక్ష రు. 200 జరిమానాను, వ్యక్తి కి సత్యా కహ 

[యు 

ష్ 

ణా 
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ఉద్యమకోొ లంలో పొందారు. వెల్లూరు, తిరుచునాప ల్రి 

జైళ్ళలో నిక్ష అనుభవించారు. నర్సాపురంలో 

68.1841 న సత్యా(గహం చేశారు. సంవత్సరం 

కఠినశిక్ష రు. 500 జరినూనా 15-8,1941 న విధిం 

చారు. పరం క్యాంప్ప జై లులో ఉంచారు. 

13-12 41 న విడుదలయ్యారు, క్విట్ ఇండియా 

ఉద్య మకా లంలో భారత రక్షణ చట్టం (క్రింద డి'మెన్ 

చేయబడి వెల్లూరు, తంజావూర్ జె జై ళృలో 128. క్ల 

నుంచి 10-9- “44 వరకు ఉన్నారు. 109-1944 న 

గుండెజబ్బుతో తంజా పూర్ జైలులో చనిపోయారు. 

కొమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణ మూ రి 
ఏలూరు పోళునూరుతో 1901 లో 

జని్కించారు. తండ్రి రామయ్య, వ్యవసాయ దారులు. 

ఉప్పు సత్యాగహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

76.1880 న సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధింపబడింది. 

రాజమం డి, వెల్లారు రకర శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధి...ఇరి్విన్ జడంబడి అనుసరించి 14-3-1981 న 

విడుదలయ్యా రు. తిరిగి న శాసనో ల్ల ఘన ఉద్య 

మందా * పాల్గొన్నారు. ఆరునెలల కఠిన శిక్ష అనుభవం 

చారు. జిల్లా కాం్యగెస్ కమిటీ అధ్య తక్లులు . 1986లో 

తాలూకా 

రాష్ట్ర ర "రె త్ర సంఘానికి ప్రధా న కార్యదర్శి. కొంత 

కాలం "రాష్ట్ర లై తుసంఘ అధ్యత్లులు. రైతుల 

బ్బందుల కి తీసుకువచే ఇబ్బందు ను (ప్రభుత్వ దృ్భృష్టిక్ తనుకువ ఏందుకు 

జరిగిన కాలినడక యాత తో ఇచ్చాపురం నుంచి 

మ్మ దాసు వరకు రె తు రక్షణ యాత్రకు నాయకత్వం 

వహించారు. 1940 లో చనిపోయారు. జిల్లా 

కాంటగెసు కమిటి భవనం, ఆయన “పేరుతో నిర్మించ 

బడింది. 

మాగంటి బాపినిడు 

ఏలూరు తాలూకౌ చాటప్మరుతో 1896 లో జన్మిం 

చారు. తండ్రి రామినీడు. కలక తాలో చదివారు. 

బి, ఎస్. సి (అగ్రికల్చర్ ) "కార్నెల్లోను, 

యం. ఎస్. సి (అగ్రికల్చర్ ) కె కాలిఫోర్నియాలోను 

చదివారు. కలకత్తా యూనివర్శిటీ భారత రక్షణ. 

'సెన్యంలో దక్షిణ భారత దేశంనుంచి వచ్చిన మొట్ట 

మొదటి సైనికుడు. అమెరికా నుంచి తిరిగివచ్చి, 

కాంగెస్ పార్టీలో వివిధ ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నాళు. 

14. ర్ల. 1080న 
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ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్ష పొందారు. రాజమం (డి, 
తిరుచినాపల్లి, వెల్లూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 
గాంధీ_ఇర్వీన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 14.8.1881 న 
విడుదలయ్యారు. తిరిగి 17.11.81 నుంచి 6 నెలల 
శిక్ష రాజమండీ, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
వ్య క్తి సత్యా_గహంలో 2.121040 న సంవత్సరం 
కఠినశిక్ష రు. 100 జరిమానా విధించబడింది. 
వెల్లూరు, తిరుచినావ ల్రిజె శ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
10.8. 19042 నుంచి వెలూరు, అమరావతి జె ళ్ళలో 
సుమారు మూడేళ్ళ. డున చేయబడ్డారు. ఆంధ్ర 
యూనివర్శిటీ ' సెనేట్, సిండికేట్, అకడమిక్ 
కౌన్సిల్ సభ్యులు. ఆంధ్ర, మ్మదాను, యూనివర్సి 
టీలలో బోర్ ఆఫ్ నడీస్కు ఇ రన్. జిల్లా కాంటగెస్ 
అధ్యళ్లులు. ఆంధ్రరాషం కౌర్యగెస్ కమీటీ, ఎ. భు. 
సీ. సి. సభ్యులు, హరిజన సేవక్ సంఘ్లో కొన్నాళ్ళ 
కౌర్యదర్శిగాను మరి కొన్నాళ్ళు అధ్యక్షులుగాను పని 
చేశారు. హరిజనోద్ధరణ, (గామీణ పునర్నిర్మాణం, 
సహకారోద్యమాలతో పనిచేశారు. 1951 లో ఆంధ 
లోని మొట్ట మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో (ప్రచార 
ఉద్యోగిగా పనిచేశారు. దక్షిణ(ప్రాంత భారత్ సేవక్ 
సమాజ్కు నిర్మాణ కార్యదర్శి, “తెలుగుభాషా 
సవితి” సంస్థాపక సభ్యులు. 1942 తో “ఆంధ 
సర్వస్వం” సంకలన కర్త. రు ప్తంగా ఆం ధదేశం 
గురించిన సమ్యగ సమాచారాన్ని అందచేసింది 
ఈ (గంథం. అనేక (గంథాలను రాశారు. ఉమ్మడి 
మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభకు రెండు టరములలో 
శాసన సభ్యుడు. 1087 లో సమాచార మంత్రిత్వ 
శాఖప్ర పార్లమెంటరీ కార్యదర్శి. 1947 లో ఉమ్మడి 
మద్రాసు రాష్ట్రంలో (ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్. అనేక 
దేశాలు పర్యటించారు. 1969 జూలై 23న క్రీర్రి 
శేషలయ్యారు. 

మాగంటి అన్న వూరాదేవి 
ఎలూరు తాలూకా చాటప(రు అ వాస్పవ్యురాలు, 

తం(డి కలగర రామస్వామిగారు. భర్త బాపినీడు, 
కలక త్రాలో చదువుకున్నారు. ఉన్నత విద్యకై అమెరి 
కాకు వెళ్ళబోతున్న సమయ౦లో గాందీ బీ 
స్వాతం|త్య సమర శంఖారావం విని, విదేశాలలో 
చదువు కోవాలనే అభి పాయాన్ని వదులుకొని జాతీయ _ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. విలువై న తన విదేశీ వసా 

తొలుగునాటి న్యాతొం [త్రం 

లను తగలబెటారు. కలు దుకాణాల వద పికెటింగ్ 
చేశారు. 1921 లో గారధీజీ ఆంధ్ర చేక్తింలో పర్య 
టించినపుడు, తన బంగారు నగలన్నిటినీ గా ౨దీజీకీ 
సమర్నించారు. “నాకు జ్ఞాపకం వున్నంత వరకు తన 
ఆభరణాల న న్ని టి నీ నాకు ఇచ్చిన (ప్రప్రథమ 
మహిళ ఈమెయే” అని గాంధీజీ (ప్రశంసించాడు, 
ఆమె చిన్నతనంలోనే చనిపోయినపుడు గాంధీజీ ఇలా 
అన్నాడు. “భారతదేశంతో కల్లా నా అద్భష్షవశా త్తు 
నాకు వున్న చాలామంది పుతికలలో ఒక పు(తిక 
పోయింది. వారిలో ఈమె అతు త్రమురాలు” 

కొమ్మా రెడి సూర్యనారాయణ 
1907 లో ఏలూదేకాలూకా పోతునూరులో జన్మం 

చారు. తం శ్రి (బహ్మయ్య , ౨కు. ఉప్పుని త్యా_గహ 
ఉద్యమంలో 9 నెలల శిక్షను రాజమండి కన్ననూరు, 
కడలూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. శాసనోల్లం 
ఘన ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజ 
మండి, బళ్ళారి జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1942 
నవంబరు నుంచి 1944 ఎ(పిల్ వరకు కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో వెల్లూరు, తంజావూరు, జైళ్ళలో డిజె 
న్య్యూగా నిర్చంధింపబడ్డారు. జిల్లా కౌంగనసు సంఘ సంయు కృ కార్యదర్శిగాను, 1940 _ 47 లో అధ్య 
తునిగానూ పని చేశారు. 1948 _ 52 జిల్లా బోర్లు 
సభ్యుడు, ఎ. పి. సి. సి, సభ్యుడు. భీమవరం పంచ 
దార ఫ్యాక్టరీ స్థాపక అధ్యక్షులు, 1852 _ 58 వరకు 
రాజ్య సభ సభ్యులు, 1967, 1971, 1977 సంవత్స 
రాలలో లోక్ సభకు ఎన్నుకోబడ్డారు. 1970లో పార్ల 
మెంట్ సౌహోర్ద సంఘ సభ్యుడుగా ఆఫ్ఘనిస్టాన్ , 
ఇరాన్, టర్కి, కువాయత్లలో ప ర్యటి౦చారు. 
1978 లో కొంతకాలం ఆం(ధపదేశ్ కౌం(గెస్ సంఘ 
ఉపాధ్యక్షుడుగా వున్నారు. ఇంకా అనేక సంస్థలకు 
కౌర్యదర్శిగానూ, అధ్యక్షుడుగాను, డై రక్ర్షరుగానూ 
వున్నారు. 

లో 

కలిదిండి బంగారు రాజు 

1002 లో నరసాపురం తాలూకా వంపాలో జని్మిం 
చారు. నరసాప్పరం వాసవ్వ్యులు, తండి నూరప 
రాజు, రెతు, 1080 ఉప్పు సతాం గహంచేసి 9 నెలల ర ల శిక్ష రాజమం(డి, కోయంబతూరు, ఆలిపురం, బళ్ళారి 
జై ళ్ళలో అనుభవించారు. 1882 శాసనోల ౦ఘస ఉద్య రు 

ne) 



నంగామ బర్యాతో 

EA ౦లో 4 నెలల కరఠినశిక్షను రాజమండి సెంట్రల్ 

a లుల్లో అనుభవించారు, అదే ఉద్యమంలో మరల 

తోన్నందున 6 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి 

అనుభవించారు. గుంటూరు జిలా 

కొత్తపట్నం రాజకీయ పాఠశాలకు హోజర్ట్ 
తీవ్రమైన లాకీచార్జీకి గురయ్యారు. రాజమండ్రి 
సెంట్రల్ జైలులో 1837 జూన్ నుండి ఆగస్లు 

వరకూ నిర్బంధింపబడ్డారు. 1940 నుండి 1942 వరకు 

యుద్ధ వ్యతిరేక (ప్రచారం చేసినందుకు వెల్లూరు 

జై జైలులో డి బన్య్యూగా ౩ పున్నారు. 

అడివి బాపెరాజు 

1895 లో భీమవరంలో జన్మించారు. తం(డి 

కృష్ణయ్య, లాయరు, (ప్రసిద్ధ కవి, నవలా రచయిత, 

చిత్రకారుడు, జాతీయవాదీ, 1922 లో సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యమంలో సంవత్సరం కఠినశిక్షను రోజ 

మండి, కడలూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1984 

నుండి 1997 వరకు బందరు జాతీయ కళాశాలకు 

పైన్సిపాల్గా పని చేశారు. 1944 నుండి 1946 

వరకు హెదరాశజాద్ లోని “మీజాన్” తెలుగు దిన 

ప(తిక “సంపాదకులుగా పని చేశారు. ఈయన జమీం 

దారీ పద్దతి నిర్మూలస లక్ష్యంతో “నారాయణరావు” 

అనే గొప్ప నవల రాశారు. హిమవిందు. తుఫాన్, 

గోనగన్నారెడ్డి వ మున్నగునవి _ వీరి ఇతర నవలలు, 
శైలబాల; శశికళ, మృతుగంజయుడు - వీరి ఇతర 

ముఖ్య రచనలు. నవ్య సాహిత? పరిషత్ వీరికి 

“కులపతి” బిరుదు ఇచ్చింది. 1952 రో కీర్తి శేషు 
లయ్యారు. 

4 

tl dg Wee [ 

ని 2 _ద్రైహ్మయ్య 

1918 లో స్టారులో జన్మించారు. తం(డి 

శేషయ్య. వీరు బి.ఏ. చదివారు. హిందీలో సాహిత 
అలంకార పరీక్ష ప్యాసయ్యారు. వాణిజ్య వే త్త త్. 

1930-92 లో  శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంతో కాం(స్ 

వాలంటీరు. 1941 వ్యక్తి “క సతాగహంలో 6 నెలల 

కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, ఆలీపురం జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు. 1942 ఉద్యమంలో క్ నెలల శిక్షను 

ఆలీపురం జైలులో అనుభవించారు. 1948 నుండి 

1945 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జె జైళ్ళలో 

డిజెన్యూగా వ్లన్నారు. పట్టణ కౌం(గెస్ కమిటీ 
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అధ్యక్షుడు, _ జిల్లాకాంగెస్ కమిటి ఉపాధ్యకత్తుడు, 
రాష్ట్రకాం్యగెస్ సంఘ సభ్యుడుగా వున్నారు. 

5 ఏళ్ళపాటు. ఏలూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్, 
ఏలూరులో హిందీ జాలమ్మితమండలి నడిపారు. 

యువజనాభ్యుదయ మండలి, కళొసమితి స్థాపకులు. 

హిందీ (పేమీమండలి అధ్యక్షుడు, మాస్, 

హైదరాబాద్ , దక్షిణ భారత హిందీ (పచారసభకు 

కొన్నేశ్ళపాటు కార్యనిర్వాహక సంఘ సభ్యులు, 

ఏలూరు సి. ఆర్. రెడి కళాశాలకు 18 ఏళ్ళపాటు 
G 

కౌర్యనిర్వాహక సంఘసభ్యులు, రెండు దఫాలు 

ఆంధ యూనివర్శిటీ సెనెట్ సభ్యుడు. 

మంగళ ం౦వలి చందశేఖర్ 

1910 లో ఏలూరు తాలూకా గుండుగొలనులో 

జన్మించారు. తండ్రి వెంకట సుబ్బయ్య. 1980 ఉప్పు 

సత్యాగహంలో 9 నెలల పాటు కఠిన శిక్షను 

రాజమం (డి, కన్నను కారు, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు. 193822 శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో ఒక 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజ మండి, 

మధురై, కడలూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

1987 లో హరిజన సేవక సంఘంలోచేరి, మేనేజ 

రుగా పనిచేశారు. 1942 తో ఏలూరు డివిజన్ 

'మోటారువర్కు్సు యూనియన్ నిర్మాత. హారిజన 

బాలికల హోసల్ (ప్రారంభించి, 12 ఎళ్ళ నడిపారు. 

సు ఉద్యమకాలంలో “ఏర్రకేసరి అనే 

సయిల్ దిసనః తిక నడిపారు. అనేక (పముఖ 

ప(తికలకు కరసాాండెంటుగా వున్నారు. ఆంధ 

స్వాతం(త్య సమరయోధుల పెన్షన్స్క-ము 

అహా సంఘ సభ్యులు. జిల్లా స్వాతంత్ర్య సమర 

యోధుల సంఘాధ్యక్షులుగా వు లో న్నారు. 

బళ్ళారి, 

మూల్పూరి చుక్కమ్మ 

1900 లో జన్మించారు. 

పెదపాడు వా స్పవులు. తంగడి క క్నుని రంగయ్య. 

భ్ ర్త రంగయ్య. శాసనోల్ల ౦ఘన ఉద్యమంలో ఒక 

సొరి 2 నెలలు, మరోసార్6 నెలలు శిక్షలు వెల్లూరు 

జెలులో అనుభవించారు. 198కి లో 6 నేలలు 

ఏలూరు తాలూకొ 

1941 వ్యకి _నత్యాగ్రహంలో 8 నెలలు శిక్షను 
వెల్లూరు జైల లులో అనుభవించారు. ఎలూరు పట్టణ 

కాంగ్రెస్ సంఘ సభ్యురాలు, రాష్ట్ర కాంగగెస్స్, 
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జిల్లా కౌం(గెస్ సంఘాల సభ్యురాలుగా వున్నారు. 
రాష్ట్ర వాదీపోరు, జిల్లాపరిషత్ సభ్యురాలు. జిల్లా 
మహిళామండలీ అధ్యక్షులు, సంఘ సంస్క ర, 
హరిజనోద్దరణకు పాటువడారు. 1967తో కీరి 
శేమలు. గా 

వడ వట గంగరాజు 
C3 ౦౧౫ 

1904 లో ఏటూరు తాలూకా కొప్వులిలో జననం 
తండి రెడ్డయ్య, రకు, సహాయ నిరాకరణ ఉద్య 
మంతో చమేవ మలి 
(గహంలో ఒక సంవత్సరం శిక్షను రాజమండ్రి, 
వెల్లూరు జై జె ళ్ళలో అనుభవించారు. కల్లు దుకౌణాలు, 
విదేశ వస్త్ర దుకాణాలవద్ద పికెటింగ్ చేశారు. 7 

* 

1930 ఉప్పు సత్యా 

మాసాల జైలు శిక్షను “రాజమండ్రి, కడలూరు 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1941 వ్య క్రి సత్యా 
_(గహంలో 4 నెలల క్షను ఆలీపరం జెలులో 

ననూ అనుభవించారు. కట్. ఉండియా ఉ ద కమ ౦ లో 
1942 నుండి 1944 వరకు వెల్లూరు తంజావూరు 
జైళ్ళలో డిజెన్యూగా పునా వరు. శం. లో మాస్ 
రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు, 1956 తో కీర్తి 
శేషులు. 

కొవ్వలి గోపాలరావు. 

1896 లో తణుకులో జననం, తండ్రి గున్నయ్య 
1919 వరకు కోపరేటివ్ సూపద్వై వె జరుగా పని 
చేశారు. సహాయనిరాకరణో “ద్య మంలో 'ఒకసంవత్సరం 
శిక్షను రాజమండ్రి, కడలూరు జె జైళ్ళలో అనుభవిం 
చారు. ఉప్పు సత్యా_గహంలో పది నెలలు శిక్షను 
రాజమర్మడి అలిప్పరం,బళారి జె శ్ళలో అనుభవించారు, 
శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలి 7 మాసా సాల శిక్షను రాజ 
మండి బళ్ళారి జెళ్ళలో అనుభవించారు. వ్యకి 
సత్యా(గహంలో గ్ మాసాల శిక్షను, క్విట్. ఇండియా 
ఉద్యమందొో 2 మాసాల శిక్షను ఆలీపురం జె లులో 
అనుభవించారు. 1943 "లొ 9 మాసాల నిక్షను అలీ 
పూర్ జెలులో అనుభవించి విడ ందలయ్యాక 1944 
వరకూ త తంజావూరు జె లులో ఉచెన్యూ గానిర్నందింన 
బడ్డారు. కొ న్నేళ్ళపాటు తణుకు పట్రణ, తాలూకా 
కాంగెస్ సంఘాలకు అధ్యక్షులు. రాష్ట్ర కాచ్యగెసు 
సంఘ కార్య నిరా గహక సభ్యుడు. ఖద్దరు హరిజన 
"సేవ. మున్నగు కారక క్రోమాలలో వాల్లొన్నారు. 

షం 

(_(గహంతో 6 నెలల కఠిన శిక్షను 

లెలుగునాఖ నొ తోం [తోం 

ఇంగ్ మలో “కృషుని జీవితం, తెలుగులో పకి 
(ae) 3m mw ది 

యోగం” పు సకాలు రాశారు. 1958 డొ క్తి రిశేమలు 

ఆత్మ కూరి గోవిందచార్యులు 
1895 లో తా శేపల్తి గూడెం తాలూకా గోపవరంలో 

పధిశ్థంచారు తండి 'వెంకటకృష్ణమాచారి. జర్నలిస్టు 

ప్రముఖ రచయిత. దూత్నభూమి సేవకై కి 
సంపదా, ఆడో గ్య "మూ అర్చించిన త్యాగమూ రిం. 

ఉన్నత విద కై ¢ అమెరికా వెళ్లాలనుకుని, గాంధీజీ 
శంఖారావంతో జాతీయ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 
ఒక హరిజన వాలని తన యింటితో పెటుకున్నం 
దుకు, వీరి భార్య ఒప్పుకోనందుస, ఆమెకే విడాకు 
లిచ్చారు. 1921 లో ఏలూరులో గాందీ నేషనల్ 
కాలేజీ సాపించారు. సన్నుల నిరాకరణ _రలమంలా 
సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రాజమం(డి జె అనుభ 
వించారు. ఏలూరులో ఖాదీ ఉత్ప త్తి తి కందం (పారం 
భించారు. సెమన్ మిషన్ బపహిష్క రణ ఉద] 

ప్మతిక నడి పారు. 

స్వాధీనపర్చుకుంది 
వ్రకు నిషేధించి 

(పభుత్వం. ఉప్పు సతా 

వెల్లూరు జై జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1982 శాన సనోల్లం 
ఘన న ఉద్యమంలో 2 నెలల కఠిన శిక్ష రాజ మండి 
వెల్లూరు జై జెళ్ళలో అనుభవించారు వ్య రి సత్యా 
హోంలో § నెలల శిక్షను వెలూరు, తరుచునాపల్తి 
జై వై గ్ళలో అనుభవించారు. అనేక ఏళ్ళపాటు ఎ.పి, 
స +, ఎ.ఐ.సి.సి. సభ్యులు, 1942 నుండి 195 
వరకు మ్మదాసు లెజి లెజి'సేటి వ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు. 
ఆంధ యూనివర్శిటీ సెనేట్ సభ్యుడు. అనేక 
రాజకీయ, ఆర్థికళాస్త్ర _గ ౦థామలు, గాంది జీవితం, 
గోవింద రామాయణం రచించారు. కా్యప్రపూర్ణ 
బిరుదును, ఆంధ యూనివర్శిటీ చచ్చింది. 1970లో 
కీ రిశేషులు. 

ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్ర 

1895 తో. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎనుగుల 
మహార్ లో జన్మించారు. తండి వెంకయ్య. _ 1920 
నుండి తణుకులో నీవాసం. జర్నలిస్టు, రచయిత. 
1021. లో బై. ఏ. పరీక్షకు వె వెళ్ళలేదు . తణు కుతో 

ఉత్ప త్తి తి కేం్యదం, ఒక జాతీయ పాఠశాల నడిపారు. 



నంగగోము చర్యతో 

తర్వాత గుజరాత్ విద్యా పీళఠంనుంచి డి(గీ పొందారు. 
“పల్రెటూరు” అనే తెబుగు వారవ్మ్యతికను 19283 రో 

సామాన్యులకు గాంధీ. సందేశం అందించడానికి నడి 

పారు. 

1080 ఉప్పు సత్యాగహంలో 9 నెలలు కఠిన 
నక్ష, రాజమండి, కన్ననూరు, కడలూరు జె జైళ్ళల్ 

అనుభవించారు. 1982 ఇ శాసనోల్త ౦ఘన ఉద్యమంలో 

నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, బళ్ళారి జె జెళ్ళరో 

అసుభవించారు. 1088 తో రాజదోహ సంబంధమైన 

సాహిత్యం (ప్రచురించారని, ఏరి పృ _స్పకాలు సాధన 

పర్చుకున్నారు. “గాందీ నీతి మంపెరి”ి రచించినం 

దుకు ఒక నెల శిక్ష విధించారు. 1942 కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం శిక్ష ఆలీ 

అనుభవించారు. 194కి నుండి 1045 

వరకూ వెల్లారు, తంజావూర్ జైళ్ళలో డిఅన్య్యూగా 

నిర్బంధించబడ్డారు. 

చాలా కాలం తణుకు తాలూకా కౌం(గెస్ సంఘా 

ధ్యక్షులు. 1986.87 లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 
కాం(గెస్ సంఘ కార ర్యదర్శి. దాదాపు 20 గ్రంథాలు 

రచించారు. స్వాతంత్య సనురయోధుల చర్విత 

రచన "సేట్ కమిటీ సభ్యులుగా వున్నారు. 1981 లో 

క్రి ర్రిశేమలు. 

కాళీవటం కొండయ్య 
1900 లో తణుకు తాలూకా ఈదూరులో జన్మిం 

చారు. తం(డి రధాంగ పాణి. కౌకీ హిందూ యూని 

వర్శిటీ నుంచి యం యస్ సి. డ్నిగీ పొందారు. చాలా 

కాలం కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో కెమిస్ట్ర 

లెక్చరర్గా పనిచేశారు. 1980.92 లొ “వీర భారత” 
అనే రహస్య ప(తికను శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమ 

(ప్రచారాని కై నడిపారు. భీమనరం కలెక్టర్ ఆఫీసుపై 

కాౌం(గెస్ “జెండా కట్టిన సందర్భంలో 1982 లో ఒక 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, బళ్ళారి, 

మధురై, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

“విజ్ఞానం” అనే మాసపత్రిక నడిపారు. విశ్వరూపం, 
ఆ(ఫికా పంపకం, మహమ్మదీయ రాజ్యాలలో జాతీయ 

వికాసం_.(గంథాలు. రచించారు. ఖగోళ 7 శాసారినికి 

సంబంధించిన “విశ్వరూపం” తెలుగు వాడుకభాషలో 

రచించిన తొలి' వై చానిక గంథం అనవచ్చును. 

నడదవోలురో “*శ్రేమకట్స లిమిపెడ్” అనే రసాయ 
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నిక (ద్రవ్యాల తయారీ సంసను స్థాపించారు. (ప్రసిద్ద 
[65 La) 

శాస్త్రవేత్త తగా పేరు పొందారు. 1066 లో కీ రిశేమ 

లయ్యారు. 

వడ్డవ వట్ల మాణిక్యాలరావు 

1906 లో కజన్బొంచారు. కొవ్వలి న నివాసం, 
తంగడీ రామయ్య. ర తు. 1950 ఉప్పు సతా 

గహంలో 10 నెలల కక్న శ రాజమండ్రి, కన్న 

నూరు, వెల్లూరు జై జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1938 తో 

శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో ఒక వారం రోజులు సబ్ 

జైలులో వుంచి రీ వమైన లాఠీఛార్రీ చేశారు. వ్యక్తి 

సహా $(గహంలో 6 నెలల కఠిన కెల్లను వెల్లూరు, అలీ 

ప్పరం క్యాంపు జైళ్ళలో అనుభవించారు, మర్ల అదే 

వుద్యమంలో శీ నెలలు కఠిన శిక్షను అలీపురం కా కాంపు 

జైలులో అనుభవించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో సంవత్సరం కఠిన శిక్షను అలీపురం 

జెలురో అనుభవించారు. ఆ కిక్ష పూ ర్రయ్యాక 1943 

వరకు వెల్లూరు, తంజాపూరు జె జైళ్ళలో డి-అన్య్యూగా 

నిర్బంధింపబడ్డారు, 1934-88 లో జిల్లా కాం(గెసు 

సంఘ కారస్థవర్ల సభ్యులు. 1986 ఏ8 వరకూ 

తాలూకా కమిటీ కార్యదర్శి. 1040.42 వరకు అధ్య 

క్తులు 

Cn 

కలిదిండి పెద సుబ్బరాజు 
“౧ 

(కె. పి. యస్. రాజు) 
1916లో భీమవరం తాలూకా ఈలురుపాడులోజన్నిం 

చారు. తణుకు తాలూకా పోలమూరు వాస్తవ్యులు. 

తర్మిడి వెంకట రామరాజు. ఉప్పు సత్యాగహంలో 

1080 తో 9 నెలల కఠిన శిక్ష రాజమండి, కోయం 

బత్తూరు రు జైళ్ళలో అనుభవించారు. శాసనోల్డ ౦ఘన 

ఉద్యమంలో 1932 లో ఒక సంవత్సరం క్ నెలల 

కఠిన శిక్షను తిరుచునా పల్లి జె జైలులో అనుభవించారు. 

ఒక బాంబు కేసు సందర్భంలో. 1084 లో మృదాసు 

జైలులో నిర్బంధించారు. 1087 లో" 144 సెక్షన్ ధిక్త 

రించినందుకు 6 నెలల శిక్ష విధించబడింది. “కాని 4 

రోజుల. తర్వాత కాం(గెస్ (ప్రభుత్వం విడుదల 

చేసంది, వ్య క్త్ సత్యా_గహంలౌ 6 నెలల కఠిన 

క్షను అలీ పూర్ క్యాంపు జై లులో అనుభవించా రు. 

కట్. ఇండియా ఉద్యదుంలో .సంవత్సరంన్నర, 

తంజావూరు,” 'శివచునాపల్తి, ' వెల్లూరు జైళ్ళలో 
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. 1980 ఉప్పుసతా్య (గ్రహంలో వాలం 
టిరుగా క్వనిచేశారు. భీమవరం, సరసాప్పరంలలతో 

రెండుసార్లు అరెస్టుచేసి, సబ్ జైలులో వుంచి, 
మెనర్ అయినందున విడిచి పెట్టారు. 1982 శాస 

నోల్హంఘన ఉద్యమంతో కొద్దికాలం నిర్బంధించ 

బడ్డారు. వ్య క్రి సత్యా(గహంలో 4 నెలలు కఠిన 
శిక్ష ఆలీపురం జైలులో అనుభవించారు, కిట్ 
ఇండియా ఉద్యమం సందర్భంలో ఊరేగింపు జరుపు 
తుండగా, జనం భీమవరం రైలు ఫేషను, (పభుత్వ 
ఆఫీసు తగల బెట్టారు. పోలీసులు “క కౌల్చులు జరపగా 
వీరి తమ్ముడు బలరామరాజు చనిపోయాడు. వీరికి 
4 ఎళ్ళ కరినశిక్ష విధించారు. ఆలీపూర్, మద్రాసు 
జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. భీమవరం తాలూకా 
కాంటగెస్ సంఘ కార్య దర్శిగాను, సంయు క్ కార్య 
దర్శిగాను పనిచేశారు. 1988-40 వరకు పి. సి. సి. 
సభ్యుడు. 1948652 లో పి. సి.సి. పర్య ంగ్ 
కమిటీ సభ్యుడుగాను , కొంతకాలం (ప్రధాన కార్య 
దర్శిగాను, ఆంధ్రపదేశ్ శాసన స సభ్యుడుగా 1978 లో 
ఎన్నుకోబడ్డారు. 

ముల్పూరి రంగయ్య 
188? లో ఏలూరు తాలూకా పెదపాడులో జని్మం 
చారు. తండి వెంకటా(ది. ఎల్. యమ్. ఎస్. 
డాక్టరు. వై ద్యవృత్తి మానివేసి, ఉప్పు సత్యా 
(గహంబో పాల్గొనగా 9 నెలల శిక్షను వెల్లూరు, 
రాజమండ్రి జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. శాసనో ల్తంఘన 
ఉద్యమంలో 932 రో 7 నెలల కఠిన శిక్షను కడ 
లూరు, వెల్లూరు జై శ్ళలో అనుభవించారు, వ్యకి సత్యా 
(గహంలో$ నెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, “క్మేచునా 
వర్తి జైళ్ళలో అనుభవించారు. కిట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో. 1942.44. వరక్తు వెల్లూరు, . తఈంజ్లా 

కెలుగునాణు సొరతోం [తోం 
మీ జి 

వూరు, నుజ్రాను జైళ్ళలో డిపెన్యూగా వున్నారు. 
సంఘ సంస్కరణ, , హరిజనోద్దరణకు కృషి చేశారు, 
2 ఏళ్ళు ఏలూరు సట్రణ కాం (గేస్ సంఘ అధ్యక్షుడు. 
1980-62 వరకు రాష్ట్ర క కౌాం్టగెస్ సంఘ సభ్యుడు. 
1985-62 వరకు ఎ. ఐ. సి. నీ సభ్యుడు. 1985, 
1951 తో & జిల్లా కాల్యగెస్ సంఘాధ్యక్షుడు. 1988 _ 

42 వరకూ జిల్లా వోర్తు అధ్యక్షుడు. 1855-82 వరకు 
శాసన సభ్యుడు, ఆంధ యూనివర్శిటీ సెనేట్ 

సభ్యుడు. గాంధీ సి సా్క్టారక్మటస్టు, బోర్లు జీవిత సభ్యు 

లుగా వున్నారు. 1963 లో క్ర ర్రీశేమలు. 

ఆచంట రుకి క్కిణి లక్ష్మివతి 

1891 లో జన్మించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 
వాస్రవ్యురాలు. తండి ఉ గళ్ళ శ్రీనివాస సరాను, భ "ర 

లక్ష్మీపతి. ఈమె బి. ఏ. ప్యాసయ్యాారు. ఖాదీ 

(ప్రచారం చేశారు. స్వదేశీ స్రోర్చును మ్మదాసులో 
నెలకొలారు. 19000 ఉప్పు “సత్యాగ్రహంలో 10 

నెలల శిక్షను వెల్లూరు "జెటలో అనుభవించారు. 

శాసనో న్రంఘన ఉద్యమంలో రొమూసాల క కఠిన శిక్షను 

వెల్లూరు. జై జెలులో "అనుభవించారు. వ్య క్రి సత్యా 

(గహంలో ఒక సంవత్సరం శిక్షను వెల్లూరు జై లులో 

అనుభవించారు. మదాసు యూనివర్శిటీ “సేనేట్ 

సభ్యురాలు. మద్రాసు కాం(గొస్, సంఘా ధ్యక్షువాలు. 

1985 లో మ్రాను రాష్ట్ర లెజి'స్రేటి వ్ కౌన్సిల్ 
సభ్యురాలు, 1987 లో మద్రాసు శాసనసభకు 

డిప్యూటీ స్పీకర్. (పకౌళం మంతి వర్గంలో ఆరోగ్య 

శాఖ మఎతిగా వునా న్నారు. 1951 లో "ప్ర _ర్రిశేషలు. 

గారపాటి సత్యనారాయణ 

1911 తే లూరు తాలూకా పెదపాడులో 

జన్మించారు. తం లక్ష్మయ్య. ఎలూరు వాసులు. 
ఉప్పు సత్యా_గహంలో 4 నెలల కఠిన శిక్ష నెల్లూరు, 
వేలూరు శై జెళ్ళలో అనుభవించారు. శాసనో ల్లంఘన 
ఉద్యమంలో 10 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమ్తం[డి, 
తిరుచునాపల్లి, మధురై, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభ 
వించారు.. 940 ల్ యుద్ద వ్యతిరేక (ప్రచారం 
చేయగా శ హూసాలపాటు న్యోగామంలో నిర్బంధింప 
బడ్డారు. 1940 జూలై నుండి 1942 జనవరి వరకూ 
వెల్లూరు, కడలూరు జైళ్ళలో డిజెనూ్యగా వున్నారు. 

1942 సెపైంబ ర్తులో. "తెరెన్గుచేసి, వెల్లూరు, పాలయం 



నీం[గొబు బీరీ [తో 

కోట, తంజావూరు జె జైళ్ళలో 1043 డిసెంబరు వరకు 

డిఇఅన్య్యూగా నిర్నంధింప బడ్డారు. 1985-36 లో 

యూత్ లీగ్, 1885 లో పట్టణ (పెస్ వర్మకు 

యూనియన్, 1937 లో చర్మకారుల యూనియన్, 

1985 లో జూట్ నరగార్సు యూనియన్ నిరాశ్రైణం 

చేశారు. జిల్లా కాం్యగెస్ సంఘ కార్యదర్శిగాను, 

జిల్లా కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు ప కార్యదర్శిగాను, 

కమ్యూనిస్టు పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడుగాను 

వున్నారు. 1802 రో మాను రాష్ట్ర శాసనసభ 

సభ్యునిగా ఎన్నికయ్యారు 19638 లో 

మార్క్సిస్టు పార్టీ జిల్లా క కార్యవర్గ సభ్యులు. 

అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు 

1913 “సో నర్సాపురం తాలూకా వాలమ్మరు 

గామంలో జన్మించారు. జిన్నూరు వి స్తవ్యులు. 

తం[డి సోమరాజు. హింద్ సాహిత్యర త్న రివ 

తరగతి వరకూ చదివారు. రెవ, స్వాతంత్ర్య 

ఉద్యమంలో 9 ఎశ్ళకు 3 బగా జ జె లుగిక్ష అనుభపిం 

చారు. 1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 1 నెల నిర్భం 

ధంలో వున్నారు. విడుదలై న వెంటనే త్యవమైన 

లాలీచార్జికి గురయ్యారు 114 సెక క్షన్ ధిక్కరించి 

నందుకు సీతానగరం ఆగమంలో 1980 6 భో 6 నెలల 

శిక్షను బోర్ స్టర్ స్కూలులో అనుభవించారు. 1982 

శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో “సిరభారతి” అనే 

రహస్య వారప్మత్రిక పంచే బాధ్యత వహించగా చావ 

దెబ్బలకు గురయ్యారు. - ఒంటిమీద 79 దెబ్బలు 

తగిలాయి. కోలుకునేందుకు ఆస్పత్రిలో ఏ నెలలు 

పట్టింది. ఈయనను (కూరంగా, అమానుషంగా 

హింసించినందుకు బిటిష్ పార్ల మెంటులో (ప్రశ్నిం 

చటం జరిగింది. ఈయన "ఆరోగ్యం పొందాక 

19 మాసాల కరినశిక్ష రాజమండ్రి జెలులో అనుభ 

వించారు. జైలులో విస్త వవాదులతో సంబంధం 

ఏర్పడగా అతివాది అయ్యోరు. 1936 తో కొత 

పట్నంలో చేసవి రాజకీయ పాఠశాలలో పాల్గొనా షాలు, 

పాఠశాలను నిషేధించినపుడు నిషేధాన్ని ధిక్క- 

రించగా లారీచారి చేసి 6 మాసాల కరఠినకిక్ష విధిం 

చారు. కాశీవభ్నం రై రెకు సతా ఇ౮హంలో రాజ 

మండి జే లులో 1937 జూన్ నుండి 1987 ఆగస్టు 

వరకూ డిచెన్యూగా నిర్భంధింపబడ్డారు. 1939లో 

అరెసు చేసి స్వ(గానుంలో నిర్బంధించారు. 1940 

151 

నుండి 46 వరకూ. వెల్లూరు, దామో, అమరావతి, 

రాజమండి జైళ్ళలో డబన్ఫ్యూగా నిర్పంధింప 

బడ్డారు, 1008 లో గే రాష్ట్ర కాం్యగెస్ సంఘానికి ఎ.ఐ. 

సిఫీ క్రి సభ్యుడుగా “సన్నుకోబడి 1968 వరకు 

వున్నారు. అంగద రాష్ట్ర యువజనలీగ్కు అధ్యక్షుడు . 

1936-38 లో జిల్లా కాం(గస్ సంఘాధ్యుక్షుడు. 

194652 లో ఉమ్మడి మాసు రాష్ట్ర శాసనసభ 

సభ్యుడు. 1951 లో ఆంధ రాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘ 

(ప్రధాన కార్యదర్శి. 1958 లొ లోక్సభకు ఎన్ని 

కయ్యారు. 1955-1957 లో రా ష్ట్ర కాం(గెస్ సంఘ 

అధ్యక్షుడు. సంజీవయ్య మంత్రివర్గంతో పి .డబ్ల్యు.డి 

మంతిగా 1960 నుండి 62 వరకు పున్నారు. 

19683 లో క్రీ ర్రిశేషులు. 

మాగంటి సీతారామదాసు 
ఏలూరు తాలూకా చాటప(ర్రు వాస స్తన్యులు. తండ్రీ 

వెంకటా[ది. రైతు. 1980 ఉప్పు "సత్యాగ్రహంలో 

9 నెలల కఠినశిక్షను రాజమండి, వెల్లూరు జె జైళ్ళలో 

అనుభవఎంచారు. శాసనోల్ల ఘన ఉద్యమంలో 1 1 సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, బళ్ళారి, మధురై, 

కడలూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. జిల్లా కాం(గేస్ 

సంఘ సభ్యుడు. జిల్లా బోర్లు అధ్యక్షుడు. 1946 లో 

ఉమ్మడి మాను" రాష్ట్ర లెజి "స్టేటివ్ కౌన్సిల్ 

సభ్యుడు, ఏలూరు లాండ్ మార్దగేజ్ ఐ బ్యాంకు అధ్య 

క్షుడు. ఆంధప్రదేశ్ లాండ్ మార్షగేజ్ బ్యాంకు 

వైస్ (పెసిడెంట్, పెదవేగి ఆంధ్ర “ఫిజికల్ ఎడ్యు 

కేషన్ కాలేజి అధ్యక్షుడుగా వున్నారు. 

దాట్ల కీతారామురాజు 

1907 లో నర్సాః పురం తాలూకా మట్ట పాలెంలో 

న్మించారు. తండ్రి తమ్మిరాజు. రై రెతు. 1920 తో 

'యనిరాకరణా ద్యవంచ ఇంగ్లీ వ షు చనువు మాని 

తమ (గ్రామంలోని జాతీయ “పహఠశాలలో చ 

ఉప్పు సత్యా_గ్రహంలొ 1930 లో ఒక సం 

లం 1 ఒక సల శిక్షను అనుభవించారు. తీవ్రమై 

లాఠీ దెబ్బలకు గురయ్యా రు. 1982 శాసనోల్హంఫ 
2 

ఉద్యమంలో 6 నెలల శిక్షను రాజమ్ముడి జెలు 
జర 

అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలి 

6 నెలల శిక్షను ఆలీప్తరం జై లులో అనుభవించారు. 

te 
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3 రక్ 

104248 నరకూ ఆలీస్తరం, వెల్లూరు, తంజావూరు. 

లా 

న! 



జెళ్ళతో డిపెస్తూగా వునా న్నారు. విడుదలయ్యాక ఒక 
వా లో 

న ఠీ 
సంవత్సరం గృహనిర్బంధంలో వుంచబిడ్డాలు. 
1985.42 వరకు సోష్షలిసు పారీలో పనిచేశారు. వ్ 

కౌం(గెస్ సంఘ నభుండు. తాలూకా నె స్వాతం 

1912 లో ఏలూరు తాలూకా కై కొవ్వలిలో జని్మిం 
చారు. తండి స్టో మృజహ్మం. చిన్న వయస్సులోనే 

డ్. సమంలొ చేరారు. 1980 ఉప్పు సతా 
గ్రహంలో 8 ఏళ్ళ శిక్షను రాజమండ్రిలో ను, తంజా 
వూరు చోరొనల్ స్కూలులోసూ అనుభవించారు, 
1932 లో విదేశీ వస్త దుకాణాల వద్ద పికెటింగ్ చేసి, 
తీవమైన లాకీచారీ కి గురయ్యారు. "రల లో ఢిలీ 
కాం(గస్ సమోవే శంలో (పతినిధిగా పాల్గోని 
6 మాసాల కఠనశిక్షను ఢిలి ర క్యాంపు జై లులో అనుభ 
వించారు. బర్మాలోని హిందూస్తాన్ 'జౌతీయ ఉద్య 
మంతో సంబంధం పెటుకున్నందుకు, బర్మాలో 
కొంతకాలం డిపెన్యూగా | వున్నారు. 

ల 

a వతి జు సుబ్బరాజు 

(సుబ్బతాతరాజి 
తాలూకౌ వేండ్ర (గామవానులు. తం|డ్రి 

చినబంగారరాజు. రత. 1921 లో విద్యార్థిగా వున్న 
పడే సహాయనిరాక కరణోద్యమంలో ఆస క్ర “చూపారు. 
1982 బో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 6 నెలల 

మండి, కడలూరు జె జైళ్ళలో అనుభ 
కి నతాగహాంలో "| వలల కఠిన జై 

యు 

వంచారు. వ? 
గి వ ఈ 
ట్ క్షను ఆలప్పరం జెలులో అనుభవించారు కిట్ 

Re wf అద్య వ్ 0 
సగ 

డి రేనించ జ వచారు. 4 ఏళ 

త్యాంచ్చ జెలు ౮” అనుభవించారు. l 
సవం నియోజ డకవరం నుంచి శాసనసభకు ఎన్ను టి! 

డౌరు. 
ల 

1914 రో తణుకు తాలూకా ఖండవలి లో జనం 
ag చారు. తండ్రి సీతారానురాజు. సర్వాప్పరం తాలూకా 

కొలుగునా లీ ౦లో 

జినూరు వా _సవ్యులు. జర్నలిస్తు. 1930 లో ఒక 
నెల కఠిన శిక్షను తిరుచినా పల్లి జై లులో అనుభవిం 
చారు. 1932 లో గుంటూరు" జైలులో 45 రోజుల 
పొటు నిర్బ్భంధ.లో వునా వరు. అక్కడ కవమెన 
లారిచార్జికి గురయ్యారు. దుదాసులో రాజకీయ సభకు 
హోజరె రె నపుడు త్మీవమైన రాతీచార్రీకి గురయ్యారు. 
అరెస్టుచేసి, మృద్రానుకు 25 మెళ్ళ దూరంలో వదలి 
చేశారు. 1932 సెపైంబరులో cl బుబండి - గొలును 
లాగి, 6 మాసాల కఠిన శిక్షను 'రొాజమంశడి జైలులో 
అనుభవించారు. 1987 లో కొ .క్రపట్నుం రాజకీయ 
పాఠశాలలో చేరినందుకు, 2 వైసాల కఠిన శిక్షను 
రాజమం (డ్రి జై లులో అనుభవించారు. యుద్ధ వ్యతి 
రేక (పచారంలో పాల్గొన్నందుకు 1940 వేనంబరు 
నుండి 1941 డిసెంబరు వరకు వెల్లూరు జైలులో 
డిటెన్యూగా వుంచబడ్డారు. పొంద, ఖద్దరు (ప్రచారం 
చేశారు, 1989 _ 1948 నరకూ తాలూకా కౌంగగెస్ 
సంఘ (ప్రధాన కార్యదర్శి, నల భారత హిందీ 
(వచార సభ (ఆంధ _డ్రాంచి) వర్కింగ్ కమిటీ 
సభ్యులుగా వుహ్నారు. 

గ ట్టంముక్కల వెంకన్న 
1896 లో నర్సాపురం తా తాలూకా మల్డ వరం పెద 

లంకలో జన్మించారు. తండ్రి నాగయిా రైతు. 
15ని4ీతో ఉపాధ్యాయ వృ తిని మానివేశారు. ఉస్పు 
సత్యా_(గహంలో ఒక నెల నరసా పురం సబ్ జెలులో 
వుంచి వదిలి] పట్టారు. 1002 లో విదేశ వస్తు బహిష్ట 
రణకు పాటు బడ్డారు. 1940 వ్యకి ఆ నత్యాగ హంలో 
6 నెలల శిక్షను * వెల్లూరు, తిరుభుసాపల్లి జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. ఉమ్మడి మదాసు రాష్ట్ర ఇ శాసనసభకు 
1936, 1946 లలో సభ్యులుగా ఎన్నుకో బడ్డారు. 
1972 తో ఆంధప్రదేశ్ అసెంన్లీక ఎన్నుకోబడొరు. 

తని కెళ్ళ వెంకటా? చలవతి 
1918 లో భీమవరంలో జన్మించారు. తండి 

సూర్యనా రాయణ, పరతు. 1000 నుంచి అన్ని జాతీయ 
ఉద్య మాల్లో రూ పాల్గొని చా చాలాసా "ర్లు లాఠీ చె దెబ్బలకు, 
సంద్యా. ఉప్పు 'సత్యాగహంలో 6 సలల స్క్షను 
రాజమండ్రి, తిపచునా పల్తి, ఆలిపురం జైళ్ళలో అనుభ 
ఏంచారు. 1932 ల లో శాననోల్ల ౦ఘస. ఉద్యమంలా 
2 మాసాల . కఠిన? ిక్షను రాజమం డ్రి, -ఆలీప్ప 



arm, 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. . అదే ఉద్యమంలో మరల 
6 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండి, కన్ననూరు 

జెళ్ళలో అనుభవించారు. మరల 6 మాసాల కఠిన 

గ్క్షను రాజమండి, తిరుచునాప నలి జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు.1940 లో వేడ గ్రామంలో కొంతకాలం 

నిర్బంధంలో పుంచబడ్డారు. యుద్ధ వ్యతి రెక కార్య 

కలాపాలతో పాల్గొన్నందుకు 1940సె పైంబిరు నుంచి 

1942 మే వరకు వెల్లూరు జై లులో " డొపెన్యూగా 

వుంచబడ్డారు. మరల “1942 E పైంబరు నుండి 1948 

డి సెంబరే వరకు పాలంకోట. వేల్లూరు, తంజావూరు 

జైళ్ళలో డి అన్యూగా నిర్బంధింపబడ్తారు. 1083 రో 

కమ్యూనిస్తుపార్రీలో చేరారు. కమ్యూనిసుపార్తీ నిషే 

ధింపబడ్డాక కాం (గెస్ సోషలిస్టు పార్టీలో "చేరారు. 

గద్దె విషం మూ ర్తి 

1916లో చింతల పూడ తాలూకా “ధర్మాజీగూడెంలో 

జన్మించారు. తండ్రి వీరరాఘవయ్య , ర రెతు, హిందీ 

(పచారకుడు. తన 14వ ఏట చింతల పూడేకి 1929 లో 

గాందీ రాగా, తాను కెపైన్గా పుండి, చిన్న పిల్ల ఈ లచే 

ఆయనకు గొరవ వందనం చేయించారు, 1930 లో 

ఉప్పు సత్యాగహంలో పాల్గొనగా మెనరు అయినందున 

శిక్షించకుండా వదలి వేశారు. 1940 లో. వ్య క్తి త్యా 

(గహంలో 6 వారాల శిక్షను రాజమం'డి. "జై లలో 

అనుభవించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంరో 
ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్షను ఆలీప్పరం జైలులో 

అనుభవించారు. శిక్షపూ ర్తి కాగానే 19042 నుండి 

1948 వరకూ డిటెన్యూగా వెల్లూరు, తంజా పూ 

జె జైళ్ళలో నిర బ్రంధింపబడ్డారు. 1945 - 65 వరకు 

తాలూకా" జిల్లా కాంగగేస్ సంఘ సభ్యులు. ఆంధ్ర 

(ప్రదేశ్ శానస "సభకు 1867 _ 72 వరకు సభ్యులు. 

నడింపల్లి తిరువతిరాజు 

1910 లో జన్మించారు. తణుకు తాలూరౌ రేలంగి 

బాస్తప్యులు, తండి పద్మరాజు, రైలు, న 

1980 ఉప్పు సత్యా_గహంలో 7 మాసాల కఠిస 

నక్షను రాజమండ్రి, 

al 

త జర్నలిసు, 

వెల్లూరు జెళ్శరో అనుభవిం 
స్నా 

చారు. 1932 శాననోల్ల ంభున ఉద్యమంలో ఒర సంప . 

1941 వ్య డ్రి. ॥ 
pe త్సరం కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

సత్యా గహంలో 5 మాసాల కఠిన శిక్షను రాజ మండి, 

అలిపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1942... క్విట్. 
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ఇండియా ఉద్యమంలో. ఒక : సంవత్సరం శిక్షను. ఆలి 

పురం క్యాంపు జైలులో. అనుభవించారు. "మరల 

1943 జూలై నుండి 1948 డిసెంబరు వరకు వెల్లూరు, ఇ: 

తంజావూరు. జైళ్ళలో, .డబెన్యూగా నిర్బంధించ 

బడ్డారు, 1944లో ఒక సంవత్సర కరిననిక్ష ఆలీపురం 

జెేలులో అనుభవించారు, ఈయన గొప్పదాత. 
చనా 

పురం జనార్హ నగు ప్త 

1913 తో ఏలూరులో జన్మించారు. తండి నర 

సంహస్వామి, వ రృకులు. 1930 ఉప్పు సతా gg 

హంలో 10 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండి, తిరుచునా 

పల్లి ఆలీపురం, బళ్ళారి జళ్ళలో అనుభవించారు. 

1982 శాసనోల ంఘనంలో 6 మాసాల కఠినశక్షను 

రాజమండ్రి, కన్న్నూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
అదే వుద్యమంతో మరల 6 మాసాలు, కఠిన శిక్షను 

రాజమండి, బళ్ళారి జై ళ్ళలొ అనుభవించారు. 

1934 లే 6 మాసాల కఠిన శిక్షను రాజమండి 
జెలులో అనుభవించారు, 1941 వ్యకి సత్యా 
గహంఠరో 6 మాసాల శిక్షను ఆలీపురం జైలులో 

అనుభవించారు. చాలాసార్లు లాఠీ దెబ్బలకు గుర 

య్యారు. 1943 ఫి(బివరి “నుండి నవంబరు వరకూ 

వల్తారు. తంజావూరు జె జైళ్ళలో డిెన్యూగా 

నన్నారు: 1958 లో కీర్తి శేషులు. nn 

వీరమాచనేని వెంఠటనా నారాయణ 

1915 రే దెందులూదరో జని్మించారు. తండ్రి 

పట్టాభి రామయ్య: పోతునూరు వాస్తవ్యులు. చిన్న 

తనంలో నే స్వ్యాతంశత్య సోరాదింలో చేరారు. 

మొ త్తం 4 సంవత్సరాల 6 మాసాలు జె జైలుశిక్ష అనుభ 

వించారు. ఉప్పు సత్యా_గహంలో 0న నెలలు శిక్షను 

రాజమం,డీ, తిరుచునా ప్ని, కన్ననూరు, కడలూరు 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. శాసన నోల్లంఘన ఉద్య, 

మంలో సంవత్సరం. కఠినశిక్షను రాజమం్యడి, బళ్ళారి,. 

మధురై, కడలూరు జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

1040 వ్యకి సత్యా_గహంతోనూ క్విట్ ఇండియా, 

ఉద్యమంల్ రోసూ శిక్షింపబడ్డారు. కొంతకొలం౦ జిల్లా. 

కౌం(గిస్ సంభాధ్యక్లులు, “1974-76 వరకు ఆంగ 

ప్రదేశ్ కాం(గెస్. సంఘాధ్యక్షులు, ఆంధప దేళ్ ల 

స్వాతం్యత్య సమర యోధుల పెన్షన్. స్కీము. సలహా ల 

సంఘ అధ్య కలు, 1874 లొ ఆర్మధ్యప్ర దేళలెజిస్టేటివ్. . 
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కౌన్సిల్ సభ్యుడు. 1978 ఈో చెన్నా రెడ్డి మంతి 

వర్షంలో దేవాడాయ ధర్మాదాయ మంత్రి. “డా మపష్యత 

(గహీత. 

భూవతిరాజు లక్ష్మీ నరసరాజు 
సర్వాపురం తాలూకా జిన్నూరు వా _స్లవ్యులు. 

3 తండ్రి లక్ష్మపతరాజు రైతు. 1982 శాసనోల్స రఘన 

ఉద్యమంలో 6 మాసాల కఠినశిక్షను రాజముండ్రి, 
కడలూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1988 లో 

కమూ నెస్లు పార్టీతో చేరారు. 1940 నవంబరు నుండి 

1942 జూన్ వ రోకు వెల్లూరు జై లులో డిటన్య్యూగా 

నిర్పధింపబడ్తారు. 9 9148 “ఫిబవరి నుండి డిసెంబరు 

వరకు వె వెల్లూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో డిపెన్యూగా 

వున్నారు. 1952 లో ఆం; భధ శాసనసభ సభ్యుడుగా 

ఎన్నికయ్యారు 

మైలవర కవు రామారావు 

భీమన రం తాలరూకె వేండ ఆగహోరం వా స్ 

పులు. తండి గంగయ్య. 1930 ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో క మాసాల కినేకిక్షను రాజమండ్రి, 
తిరుచునాపలి చె శల అనుభవించారు. 1982 శాన 
నోల్ల ౦ఘ న్ నోద్యమంలో ఎడున్నర మాసాలు కఠిన 
సీక్షను రాజమం కి, బళ్ళొరి జె వెళ్ళతో అనుభపించారు. 
విడుదలై న వెంటనే మరల ఒక సంవత్సరం కఠిన 
శిక్షను రౌజమండి, తరుచునాపలి జెళ్ళలో అనుభ 
వించారు. 1087 లో నెలా 15 పి రాజమం డీ 
జెలులో సరం ధింపబడ్డారు. క్విట్ ఇండియా ఉద 
మంలో 1949 నుంచి) ఏళ్ళు కఠిసశిళ్లను అలీప్పరం 
జలులో అనుభవించారు 

చదాడ రౌొవముచం దరావు 
ఆఅ 

పీరవాసరంలో జన్మించారు. తండి పే(రాజు. 
ఉప్పుసత్యా(గ హంలో 6 మాసాలు కఠినశిక్షను అనుభ 
వించారు. 1982 శాననోల ల్ల ంఘన ఉద్యమంతో ఒక 
సంవత్సరం కకినకిక్షను " రాజమండ్రి, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1940 నవంబరు నుండి 
1942 జనవరి వరకూ వెల్లూరు జెలులో డిబినూగా 

మర్ల 1942 న 
1943 డిసెంబటి వరకు కఠినశిక్రను వెల్లూరు, తంజా 
పూరు జై జైళ్ళలో లొ అనుభవించారు. 1944 ఆగన్లు నుంచి 
ఒక సంవత్సరం అఆలీప్పకం, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష 

నిర్పంధింసబర్గారు. 

కృష్ణయ్య. 1921 6 

నె పెంబరు నుండి 
జొ 

కేలుగునావి నాంతం్య/అలం 
య దీ 

అనుభవించారు. జిల్లా స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 

సంఘ కౌర్యదర్శి. 

వోడూరి * [రాజు 

1885 ఈ కో పోడూరులో జని్మాంచారు. తండ్రి 

లక్షీ నారాయణ. వందేమాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 1920 లో రాజమండి మై9ినింగు కౌలేజీ 

నుండి డిబార్ చేయబడ్డారు. 1930 లో ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో 9 నెలల భ్్షను రాజమంిడి, వెల్లూరు, 

మ।దాసు, ఆలీపురం, బళ్లారి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

19832 శాసనోల్ల ౦ఘన ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం 

శిక్షను రాజమండ్రి, బక్సారిజై ఇ శలో అనుభవించారు. 

1941 వ్య ల్స్ సత్యా_గహంలో 6 మాసాల కఠిన 

శిక్షను వెల్లూరు, ఆలీపురం జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

1942 ఉద్యమంలో 6 మాసాల కఠినశిత్షను ఆలీపురం 

జెలురో అనుభవించారు. 1966 లో కీ ర్రిశేషులు. 

భూపతిరాజు బావిఠా జు 

1907-తో నర్సాపురం తాలూకా భగ్గేశ్వరంలో 
జన్మించారు. భీమవరం తాలూకౌ రాయలం నివాసి. 
తండ్రీ "పేేర్రాజు. బి. ఏ. చదువుతూ ఉప్పు సత్యా 
(గహ ఉద్యమంలో మానివేశారు. 1982 శాసనోలం 

ఘన ఉద్యమంతో ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్షమ, 
రాజమండ్రి, తిరుచునా పల్లి జెళ్ళలో అనుభవించారు. 
1983 లో మదాసు మధ్రికేనులో 8 ఏళ్ళ కఠినశిక్షను 
కోయంబత్తూరు, సేలం జె జెళ్ళలో ఆఅనుభపించారు. 
తాలూకా, జీల్లా క కౌంగెస్ సంఘ అధ్యక్షులుగానూ, 
కార్యదర్శిగానూ పనిచేశారు. ఆంధ్ర యూనివర్శిటీ 
సెనేట్ సభ్యులు. 

గంంటరారం జిలా 
యొవ్వ ఆదినారాయణ 

తెనాలి తాలూకా జంపని నివాసి. ర తు. తంగడి 
రో అరెస్టు చేయబడ్డారు. 1000లో 

ఉప్పు సత్యా_గహ సందర్భంలో 18 "డూసాల కఠిన 
శిక్షను రాజమండి, తిరుచునా పల్లి వెల్లూరు, ఆలీపూర్ 
వెళ్ళలో అనుభవించారు. 1982 ల ర శాసనోల్ల ౦ఘస 
ఉద్యమంలో 6 మాసాల విడి శిక్షను - రాజ "మం 
సెం[టల్ జైలులో అనుభవించారు. 18988 లో 
క త్తారో  సత్వేక కౌం(గస్ సభ సందర్భంగా 6 వారాల 
శిక్ష అనుభవించారు, వ్యరి క్రి సత్యాగ్రహ సందర్భంలో 
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6.వారాల కరీన శిక్ష, వందరూపాయల జరిమానా 

విధించారు. జరిమానా వసూలు చేయబడింది. శిక్ష 

రాజమండ్రి జైలులో అనుభవించారు. 

వింజమూరి అనంతాచార్యులు 

1900 లో తెనాలిలో జన్మించారు. తండ్రి భావనా 

చార్యులు. వి. ఏ. వి. యల్. అడ్వకేట్. 1921 లో 

మద్రాసులో చదువుతూ, సహాయ నిరాకరణ ఉద్య 

మంలో పాల్గొని శిక్ష అనుభవించాడు. 1830 ఉప్పు 

సత్యాాగహంలో 6 మాసాల కఠనశక్షను రాజమం(డి, 

వెల్లూరు జెశ్ళలో అనుభవించారు. 1982 రో శాస 

6 చూసొల కిక్షను, రాజ 

అనుభ ఎంచారు. కిట్ 

ఇండియా ద్యమంలో అరను వారంట్కు అందకుండా 

త్త 0. 1948 లో 

వార్థాలొ గాంధీ క్యాంపులో చేరి హిం
దీ నేర్చుకున్నారు. 

హింది, ఖదరు (ప్రచారం చేశాడ. 1960 లో చని 

పోయారు.” 

తంమ్మల బసవయ్య 

రెపల్లె తాలూకా కొపూరు వాస్తవ్యులు. తండి 

బాపయ్య, రైతు. 1930 ఉప్పు సత్యా_గహంలో ఒక 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష అనుభవించారు. 1932 శాస 

నోల్త్లంఘన ఉద్యమంలో 6 మాసాల కఠిన శిక్ష రాజ 

మం।డి సెంట్రల్ జెలుతో అనుభవించారు, 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 15 నెలల 

కఠిన శిక్ష రాజమం(డి, ఆలీపురం జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. వినయా,శమానికి తన స్టిరచరా స్తు 

లన్న్నింటిసీ అర్చించారు. 1972 చో కీ రిశేషలయారు. 

రోగి నేనిభారతీదేవి 

1908 లో బాపట్ల తాలూకౌ నూచవరంలో జన్మిం 

చారు. తండి వెలగా సుబ్బయ్య, భర్త ఎన్. బి. 

నివాసం నిడు(టోలు. శారదానికేతన్లో 

చదివారు. 1925-26 లో లండన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ 

రస్కాన్ ఆర్హు స్కూల్లో చదివారు. 1981 లో 

0 చూసాలు శ్రీసాలిలో విదేశీ వస్త్ర దుకాణాలవద్ద పికె 

రంగా. 

టింగ్ చేయటానికి క్యాంపు నడిపారు. 19క2 లో 

పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా బిలాలలో మహిళా సత్యా ల్లాలం 

(గహాలను సంఘటిత పర్చారు. శాసనోల ౦ఘనంలో 

1982 లో ఒక . సంవత్సరం 9క్షను రయవెల్లూరు. 
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జెలో అనుభవించారు. వెంకటగిరి జమీందారీ రే తు 

స్ర్గోనుంలో దెబ్బలకి గురయ్యారు. 1984 నుంచి 

54 వరకు జమీందారీ వ్యతిరేక, సంస్థాన వ్యతిరేక 

పోరాటాల్లో పాల్గొన్నారు. అడే కొలంలో రైతాంగ 

నంసకు చెందిన మహిళా స్విరాలను నిర్వహించారు. 

వోదందుంరో కృషిచేశారు. కులరహిత 
ఫ్రీ 
భోజనాలు నిర్వహించారు, కులాంతర 

క! 

ల అ £2 

1909 లో నర్భరా పుపేటలో తాలూకా చిరు. 

మామిళ్ళ్శ _గామంలొ జన్మించారు. తండ్రి వెంకట 

కృషారెడి, ప్లీడరు. 1986 లో గుంటూరు జిల్లా 

దోర అధ్యక్షుడు. 1941 లో వ్యరి సత్యాగ్రహంలో 

4 నేలల కఠినశిక్షను రాజమండ్రీ జెలులో అనుభ 

వించాలు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 సెపైం 

బరు నుండి 1944 డిసెంబరు వరకు వెల్లూరు, తంజా 

వూరు జైళ్ళలో డిచన్య్యూగా వున్నారు. మొదటి 

సారిగా 1946 లో మద్రాసు శాసనసభకు ఎన్ని 

కయ్యారు. 1946 నుంచి, 1852 వరకూ, 1955 

నుంచి 72 వరకూ శాసన సభ్యులుగా వున్నారు. 

1955.56 లో ఆం(ధ్ర,పదేక్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (ప్రధాన. 

కార్యదర్శి, 1956 లో సంజీవరెడ్డి మంగ్రివర్గంలో 

సానిక పరిపాలనాశాఖ మంతి. 1958 లో అర్థికళాఖొ 

మెంతి. 1964 లో అంధ్యపదిశ్ ముఖ్యమంత 

అయ్యారు. తెలంగాణా ఉద్యమ సందర్శంలో ఆంధ 

(పదెక్ ఐక్యతను కాపాడుటకు కృషి చేశారు. 

1971 లో ముఖ్యమంతి పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

అఖిలభారత కాంగ్రెస్ కార్యవర్గ సభ్యుడుగా ఎన్నుకో 

బడ్తారు. కేంద (ప్రభుత్వ. అర్థిక కమీషన్కు. 1972- 
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78 లో ఛెర్కన్గా వున్నారు. 1974 లో కేంద 
రవాణాశాఖ మంత్రిగా వుండి, 10 నెలల తర్వాత 
హోమ్శాఖ మంతిగా నియమింపబడ్డారు. 

కలూరి చం దమౌళి 
1898 లో తెనాలి తాలూకా మోస[రు (గామంఠో 
జన్మించారు. తండి సుదర్శనం, స్కాట్లాండ్లో 
బి. యస్. సి. చదివారు. సంస్కృత పండితుడు. 
వాల్మీకి రామాయణాన్ని (పత్యేక అధ్యయనం చేశారు. 
1926 లో కాం గెస్లో చేరారు. 1880 ఉవ్వు సత్యా 
(గహంలో ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్షను బళ్ళారి, 
వెల్తూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1932 శాసనో 
ల్ల ంఘన ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం శిక్ష రాజ 
మం।డి, వెల్లూరు, మధురై, కడలూరు జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 

1940 వ్యక్తి సత్యా(గహంలో | మాసాల కఠిన 
శిక్షను వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో ' అనుభ 
ఏంచారు, 

ః 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో వెల్లూరు, మృద్రాను 

జెళ్ళలో 1942 నుంచి 1948 వరకూ డిజనూ్యగా 
వున్నారు. 

ఉమ్మడి మదాసు రాష్ట) శానన సభకు 19837 
లోను, 1946 లోను ఎన్నికయ్యారు. గుంటూరు జిల్లా 
బోర్లు అధ్యక్షుడుగా కొంతకాలం పనిచేశారు: ఎ. వి 
లం 

పరిపాలనా శాఖమంత్రి. 1954.55 లో ఆం|ధ్రకాం( గెస్ 
సంఘ ప్రధాన కార దర్శి, గోపాల రెడ్డి మంతి 
వరంతో రివెన్యూ దేవాదాయశాఖ మంతిగా 1056 
వరకూ నున్నారు. 1980 లో సంజీవయ్య మంత్రి 
వర్గలో దేవాదాయ. సమాచార శాఖ మంతిగా సనాషరు. 1962.68 లో తిరుపతి. దేవస్థాన (ట్రన్లు 
బోరుకు ఛెర్మన్గా వున్నారు. 

తుమ్మల దురొంబ 
! 1918 లో జన్మించారు. రేపి తాలూకా కావూరు 

వాస్తవ్యులు. తం(డి పర్వతనేని కృష్ణయ్య, భర్త 
తుమ్మల బసవయ్య, 1930 లో ఉస్పు సత్యా 
(గహంలో ర్ “నెలల 

సయ్యారు, శాసనోల ౦ఘన ఉద్యమంలో లల 1032 
నుంచి వడున్నరమాసాలుకెఠినశక్ష “వేరూ పజైల అనుభ 

aa) యా గలి 

- సి. సభ్యుడుగా వున్నారు. 1947 58 లో సానిక 

శిక్షను 'నెలూరు' జెలో అనుభ టు Se న మ వం క వించారు ఈ ఉద్యమంలొనే రెండు సారు అరె 

కెలుగునొధథి సాంతోం [తోం 
ww వ వంచారు. క్విట్. ఇండియా ఉద్యమంలో 8161042 

నుంచి. 15 నెలల శిక్షను వెల్లూరు జైల్లో అన భ 
వంచారు. కసూరిబా స్మారకనిధి రాష్ట్ర, జిల్లా కమి 
టీల సభ్యురాలు. ఈమె తన యావదా సిని కాపూరు వినయ్యాశమానికి సమర్పించారు. ో 

దుగి రాల గోపాలకృష్ణ య్య 
1889 జూన్ 2న కృషాజిలా సందిగామతాలూకా పెనుగంచిప్రోలు (గామంలో "జన్మించారు. రేపలె 

తాలూకౌ కూదినపూడి (గ్రామ'వాస్తవ్యులు, తండి 
కోదండరామస్వామి. “ఆంధరత్ని'గా పిలువబడే 
వాడు. గుంటూరులో కాలేజీవిద్య తరదాత 1811 త్రో 
ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి ఎడెంబదో యూనివర్శిటీ నుంచి 
యమ్. ఏ. డిగ్రీ పొందారు. ఇంగ్ల ండునుంచి వచ్చాక 
కొన్నాళ్ళు బందరు జాతీయ కళాశాలలో పనిచేశారు. 
సారస్వత సంఘం--గోష్టి స్థాపనకై ఈయనకు 
(పభుత్వం 60 ఏకరాల భూమిఇచ్చింది. కాని 1921లో 
సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో గాందీ ఉపన్యాసాలు 
అనువదించినందుకు, ఆ భూమి రదు చేసింది. రామ దండు పేరుతో వాలంటీర్ల దళానిష్షీ ఏర్పరచారు. ఖద్దరు, మద్యపాన నిషేధం, అస ఎల్రశ్య త నివారణకు 
(ప్రచారం చేశారు. 182129 లో చీరాల, "పేరాల 
ఉద్యమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమంలో 1921 తో ఒక సంవత్సరం 
కఠినశిక్ష తిరుచునాపలి జైలులో అనుభవించారు. కొన్నాళ్ళ అఖిలభారత 'కౌంగెన్ సంఘ (ప్రధాన 
కార్యదర్శిగా వున్నారు. చీరాల "పేరాలలో పోటీ పాలన ఏర్పాటు చేశారు. 1828లో కీ శేషు 
లయ్యాము. - hb 

1906 లో స తెనపల్రి లో జన్మించారు. తండ్రి నరసింహం. 1921 లో ెపిన్నవయస్సులోనే స్వాతం (త ఉద్యమంలో చేరారు. కాని మైనరు అయినందున 
వదలి వేశారు. 1980 ఉప్పు సత్యా(గహంలో 9 నెలల శిక్షను కోరాపుట్టి, రాజమండ్రి, వెలూరు జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 1982 శాసనోల౦ఘన ఉద్యమంలో 6 మాసాల శిక్షను రాజమం|డ్రిగి కడలూరు జై శృలో 
అనుభవించారు. 1938. తో కలకొత్తా' ప్రత్యేక కాంగెస్ .సమావేశానికి హోజరె నందన ఒక నెల రోజులు కలక తా 'సిడెస్స్ జైలులో ' నిర్బంధింప 

ఖా 



1040 లో ఒక సంవత 

జె ళ్శలో అను భవించారు. 

క్షం చట్రంతంద వెలూరు 

నిర్బంధింన బడ్డారు. 1942 రో రక్షణ. చట్టంకింద 
2 నెలలు ఆరీపురం కాగంపు జైల్లో నిర్భంకింపబడ్జాడు. 

ధా 

వెలూరు సై 
C౧ a 

నెలలు రక్షణ 

1941 లో 10 

సె౫టల్జైల్లో 

హాడదడరాచాడ్ సంసానం నల WY నైలసరకు 
యాం (శ) 

బహిష్కరింస బడ్డారు. ము త్తం 7 సంవత్సరాలు 

త అనుభవించారు. కొన్నాళ్ళు ఆంధప తికకు 

సంపాదకులు. 1952 నుంచి 1972 వరకూ ఆంధ్ర, 
చక్ 

శాసన సభలలో ఎ వలల 

1902 లో నర్బరావుపే ట తాలూకా కనుప రిలో 
న! 

జన్మించారు. నాదెండ్ల ఆామ దా సవ్వులు. తండి 
en.) అ 

రోశయ్య. 1917 నుంచి న 1921 వరకు మొదటి 

పపంచ యుద్దంలొ ౩ మిలటరీలో చేరిమెసపుటోమియాలో 

పని చేళారు. "మిలటరీ నుంచి వచ్చాక 1922 తలో 

పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు ఒక 

సంవత్సరం కథన కళను రాజమం(డి కడలూరు 

జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1924-25 లో భారత 

విప్ప వకారులతో సంబంధం కలిగివున్నారు. జ్ కె ందాయి, 

బరోడా, గుంటూరు మున్నగు ప్రాంతాల్లో వ వ్యాయామ 

నిక్షణం తరగ తులు నడిసారు. ఉప్పు సత్రా కా గ్రహంలో 

పాల్గొని ఒక సంవత్సరం శిక్షను, రాజమండ్రీ, 

కడలూరు, వెల్లాన జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

1981 రే గుంటూరుతో 144 సెక్షన్ ధిక్క-రించినం 

దుకు త్మ్వమెన లారీ భార్డీకి గురయ్యారు. 1981 లె 

తూర్పు ఆఫ్రికా వెళ్ళి, అక్కడ నుంచి గదర్ పార్టీ 

సహాయంతో 1888 లో రష్యా వెళ్ళారు. 1989 లొ 

తన (గ్రామం నుంచి ఎక్కడకీ వెళ్ళకూడదని ఆంక్ష 
విధించగా, తప్పించుకుపోయి, 1942 వరకూ అజ్తా 

తంగా వుండి పనిచేశారు. 1843.45 వరకూ వేలూరు, 

తంజావూరు జై జైళ్ళలో డి-టెన్యూగా వున్నారు.. 1946లో. 

21 

1873 స తెనపలి తాతూకౌ చేములూరుపాడులో 

న. తరి శ్రీరాముల. ఐర్హంద్ 5 
బార్ _ 

ఎట్-లా చదివారు. గొప్ప సంఘ సంస ర్ త్ర 

పునర్వివాహ ఉద్యమంతో కృషి చేశా శారు. వందే 

మాతరం, హోమ్రూల్ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. 

1921 తో న్యాయవాద వృత్తిని వదిలి, పల్నాడులో 

ల్లి నిరాకరణ శద్యమం 5 నడపగా గురజాలలొ 

స్తు చేయబడ్డారు. కలెక్షర్కు పూచీకత్తు యివ్వ 

నిరాకరించినందున , ఒక సంవత్సరం న్క్ష "అనుభవం 

చారు.1922లో 144 సెక్షన్ ధిక్కరించినందుకు మరల 

అరెసు చేయబడారు. 1822 తో స్త్రీల కొసం “శాంతి 

నికేతన్: గుంటూరులో నెలకొల్పారు. 1980 ఉప్పు 

సత్యా_గహంలో ఒక కస శక్షను విధించారు, 

గాందీ-ఇరిషన్  ఒడంద డిక 

1941 లో వ్వ ర్ 

సెంటర్ 

లీ 

ఈ 

LU నెలల తర్వా 

వాన విడుదల “డేయబద్దారు. 

సత్యాగ్రహంలో ౨ నెలల శిక్షను బళ్ళారి | 

రౌ అనుభవించారు. కట్ ఇ ఇండియా ఉద్యమంలొ 

"నెలలపాటు వెల్లూరు జై లులో డిపెన్య్యూగా నిరం 

ఎపజడారు. ఈయన సుప్రసిద్ధ రచయిత. మాలపల్లి , 

నాయకురాలు మొదలే న గంధాలు రచించారు. 

ol ర ష్ణ 
ఓ 

ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ 

న తెనపలి తాలూకా అమీనాబాద్లో జన్మించారు. 

కండ డింపల్తి 1 సతారామయ్య, భర్త లక్ష్మీనారా 

యణ, “శారడా నికేతన్” సాపనతో భర్త రకు తోడ 

డారు. వితంతు వివాహాలను * ప్రోత్సహించారు. 1921 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఈమె ఆంధదేశ 

మంతటా తిరిగి (వచారం చేయడంతో, చాలామంది 

స్త్రీలు నె స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1980 

ఉప్పు సత్యా_గహంలో | మాసాల శిక్షను వెల్లూరు 

జెలులో అనుభవించారు. 1941 లో వ్యరి కి సత్యా 

(గహంలో శి నెలల శిక్షను వెల్లారు డై లులో అనుభ 

వించారు. 
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వాసిరెడ్డి హనుమాయమ్మ 

1910 లో జన్మించారు. చేబోలు వా స్తప్యు లు. 

తండ్రి దేశభ కని వీరయ్య, భర్త కోటయ్య. 
1880 లో ఉప్పు ర సత్యాగ్రహంలో ఒక సంవత్సరం 
శిక్ష విధించారు. గాంధీ..ఇర్విన్ ఒడ ౦బడికవల్ల 8 
నెలల తర్వాత వెల్లూరు జై లునుంచి విడుదలయ్యారు. 

1002 3 శాసనోల్పంఘన ఉద్యమంలో 21 నెలల విడి 
శిక్షను వెల్లూరు, కోయంబతూరు జె జైళ్ళలో అనుభవిం 
చారు. 1941 వ్య క్రి క్రి సత్యాగహాంలో $ మాసాల 
శిక్షను వెల్లూరు, కడలూరు జెళ్ళలో అనుభవిం 
చారు. 

మేడూరి నాగేశ్వరరావు 
1910 లో గుంటూరు తాలూకా ఏటుకూరులో 

జని్మించారు. ర తు. తండి. వెంక(టాయుడు. 
1980 లతో మెట్రిక్యులేషన్" చదువుతూ మానివేసి, 
ఉప్పు సత్యా_గహంఠతో పాల్గొన్నారు. వ్యకి క్రి సత్యా 
(గహంలో 4 మాసాల శిక్షను వెల్లూరు, "ఆలీపురం 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. గుుటూమీ జిల్లా కౌంటగెస్ 
సంఘ కార్యదర్శిగా 10 ఏళ్ళపాటు పనిచేశారు. శిర 
ఏళ్ళపాటు ఆంధ రాష్ట్ర కౌం్టగెసు సంఘ సభ్యుడు. 
మూడుసార్లు ఆంధ రాష్ట్ర ౫ శాసనసభకు 1916, 1950 
1956 లలో ఎన్నికయ్యారు. సదేండ్లకు పైగా 
గుంటూరు జిల్లాపరిషత్ ఛైర్మన్, 1971లో లోక్ 
సభకు ఎన్నుకోబడ్డారు. 

నల్లూరి రాజయ్య 

1406 లో జనించారు. తెనాలి తాలూకౌ కూచి 
పూడి వా స్రవ్యులు. తండ్రి రామచంద్రయ్య. రై రెతు 
ఉప్పు సత్యా గహంలతో పాల్గొన్నందుకు (నలల 
నిక్షను రాజమండ్రి, తిరుచునా పలి, .అలీప్పరం జై ళృలో 
అనుభవించారు. 1909౨ శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 
6 నెలల శిక్ష రాజమండీ జై లులో అనుభవించారు. 
1941 వ్యకి క్రి సత్యాగ్రహంలో 4 నెలల శిక్ష రాజ 
మండి సెంట్రల్ జెలులో అనుభవించారు. క్విట్ 
ఇండియా. ఉద్యమంలో 1942 నుంచి 1944 వరకు 
వెల్లూరు, తంజావూర్ జెళ్ళరో డిజెన్యూగా నిర్బం 
ధింపబడ్డారు. 

తెలుగునాట నౌంతం/ళ 
ఢా © 

సూర్య చవర రాజ్యలక్ష్మీ దేవి 

1914 లో కృబ్లాజిల్లా నందిగామ తాలూకా వీరుల 

పాడురో జన్మించారు. తెనాలి తాలూకా చేబోలు 

వాస్తవ్యులు, తం(డి ద వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య. భ్ ర్త 

నాగయ్య. ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి. హిందీ విశారద. 

19082 లో కాసనోల్డంఘన ఉద్యమంలో ఒక 

సంవత్సరం నకును వెల్లూరు, మ(దాసు జెళ్ళలో 
అనుభవించారు. . 50 జరిమానా విధించి వనూలు 
చేశారు. వ్యకి సర్వా గ్రహంలో నీ నెలల శిక్షను 
వెల్లూరు జై లులో అనుభవించారు. రు. 100జరిమానా 
వసూలు చేశారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంతో 
కూడా సంబంధం వుంది. హిందీ, (గంథాలయ, 
హారిజన ఉద్యమాలలో పనిచేశారు. “తెలుగు దేశం” 

వారపత్రిక నడిపారు. 

వాగళ్ళ కృష్ణయ్య 

తెనాలి తాలూకా అనంతవరం వాస్తవ్యులు. తండి 
కోటయ్య. రై. రెతు. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో 
1922 తో క్ర సంవత్సరం శిక్ష రాజమండ్రి 
సెం([ట్రల్ జె జెలులో అనుభవించారు. 1880 ఉప్పుసత్యా 
(గహంలో ఒక సంవత్సరం శిక్ష బళ్ళారి, 'వెల్లూరు 
జెళ్ళలో అనుభవించారు. 192 శాసనోల్ల ౦ఘన 
ఉద్యమంలో వంద లాఠీదెబ్బలకు గురయ్యారు. 
ఒక సంవత్సరం విడిఖై దు రాజమండ్రి. -సెంటల్ 
జైలులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో 1848 ఫి బవరిలో వెల్లూరు జెలురో డికె 
నూ్యగా నిర్బంధించి, జూలై లో అనారోగ్య కారణాల 
వల, విడుదల చేశారు. 19$0 ఉప్పు సత్యా_గహంలో 
పీరి భార్య నాగళ్ళ కృష్టమ్మ 6 మాసాల శిక్ష అనుభ 
వించారు. తెనాలిలో సత్యాగ్రహ శిబిరం నిర్వహిం 
చారు. గాందీ కృష్ణయ్యగా (| పసిద్ధి చెందారు. 

1900 కే తెనాలి తాలూకా అమృతలూరులో 
జన్మించారు, తండి వెంకటరత్నం, రెతు. మదన 
పల్లి దివ్యజ్ఞాన సమాజం కాలేజీలో చదివారు. 1921 
పన్నుల నిరాకరణోద్యమంలో రు. 1001 ల 
జరివూనా విధంబబడింది. ఉప్పు సత్యా(గ్రహంతో 
ఒక సంవత్సరం కొక్షను .రాజమండ్రి, కన్ననూరు, 
వెల్లూరు జైళ్ళలో. అను భఫించారు. శాసనోల్లంఘన 



సం/గొమ బొఠీ [లో 

సందర్భంలో ఒక సంవత్సరం శిక్షను రా:మండి, 

బళ్ళారి, మధురై, కడలూరు జె జైళ్ళలో అనుభవిం 

చారు. వ్యక్ కి సళ్యా_గహంలో 7 నెలల నీక్ష అనుభ 

వించారు. రె.200 జమానా కట్టారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1942 సెపైంబిరు నుంచి 194 

డిసెంబర్ వరకూ డిచెన్యూగా వెల్లూరు, తంజావూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష అసుభవించారు, 1937-1949 వరకూ 

గుంటూరు జిల్లా బోర్లు సభ్యుడు. గుంటూరు జిల్లా 

కౌం(గెస్ వొంఘ ౮ కా ర్య దర్శి, ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కాం(గను సంఘ క కార్యదర్శిగా గ్ర ఏండ్లు పని చేశారు. 

10 ఏళ్ళపాటు ఎ ఐసిసి. సభ్యు డు కొన్నాళ్ళు 

ఆంధ్రపదేశ్ శాసనసభ్యుడు. (గంథాలయోద్యమాఖీ 

వృద్ధికి కృషి చేశారు. గుంటూరు జిల్లా హారిజన 

సేవక స సంఘ్, కౌర్యదర్శి. 197476 వరకూ ఆం(ధ 

(పదేళ్ స్వాతంత్య్ర సమర యోధుల పెన్షన్ సీగాము 

సలహా సంఘ సభ్యులు. 

రామ్సింగ్ ఠాకూర్ 

తెనాలి వా స్తవ్యుడు, తండ్రి జాలాబీసింగ్. 1930 

ఉప్పు సక్యా_గహంలో 6 మాసాల శిక్ష రాజమండ్రి, 

వెల్లూరు జై జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 100! శాసనోల్లం 

ఘనీ ఉద్యమంలో 6 మాసాల శిక్షను రాజమం(డి 

సెం(ట్రల్ జెలులో అనుభవించారు. 1941 నాగపూర్ 

జండా సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని శిక్షింపబడ్డారు. 1942 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంతో 6 పూసొల శిక్షను 

ఆలీపూర్ వంపు రై జెలులో అనుభవించారు, 1944 లో 

మ్మదాసుల్ స్వాతం్యత్యదినో త్సవ. సందర్భంలో 

6 వమూసాల కఠినశిక్ష ఆలీప్తరం క్యాంపు జె జైలులో 

అనుభవించారు. 

గోగినేని రంగనాయకులు 

(ఆచార్య ఎన్. జి. రంగా) 

1900 తో బాపట్ల తాలూకా నిడుద్రోలులో జన్కిం' 

చారు. తండ్రి నాగయ్య. 1926 లో బి.లిట్ (ఆక్స్ 

ఫర్డ్ పట్టా పొందారు. భారత రె త్తు ఉద్యమ పితగా 

పేద పోందారు. భారతదేశంలో వనుఖ నాయకులు. 

1917 లో కాంగేెస్ స్లో వలంటీర్ గా రాజకీయ జీవితం 

పారంభించారు. 1927 లో మద్రాసు సచ్చయప్ప 

కాలేజీలో రాజకీయ ఆర్థికళా స్త్ర ఆచార్యునిగా పని 

ఉద్యోగానికి రాజీనా మాచేసి జాతీ చేశారు. 1980 లో 
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యాద్యమంలో చేరారు. 1881 లో పన్నుల నిరాకర 

ణో ద్య మాన్ని గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలలో నడి 

పారు. నెల్లూరు జిల్లాలో వెంకటగీరలో' జమీందారీ 

రెతు ఉద్యమాన్ని. నిర్మించారు, 1931-51 వరకు 

సి సభ్యులు. 1081 లో ఒక సంవత్సరం 

శిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు జై జైళ్ళలో అనుభవిం 

చారు. 1983 లో కలక త్తా గ పత్యేక క కాం[గెస్ సమా 

వేళ సందర్భంలో జక నెలరోజులు డిబన్ఫ్యూగా 

పున్నారు. 193446 పరకు కేంద అసెంప్లీ 

సభ్యులు. 1936 లో ఫెజపూర్ లో అఖిల భారత 

కిసాన్ సభ అధ్యక్షులు, కిసాన్ సభకు 1938 లో 

1940 లో (్రీకౌ కుళ్లం జిల్లా 

ఏ,ఐ.సి.సి 

ప్రధాన కార్యదర్శి. 

మందసా ఎసేటుతో రై తు ఉద్యమాన్ని నడిపినందుకు 

ఒక సంవత్సరం కఠినశక్ష రు . 00 జరిమానా విధిం 

చారు. మ్మడ్రాసు, వెల్లూరు, తిరుచునాపల్తి , తంజావూరు 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1941 'ఫిబవరి నుంచి 

1542 మార్చి వరకు వెల్లూరు జై జైలులో డిజన్యూగా 

పున్నారు. మరల 1942 నవంబరు నుండి 1944 

అక్షోబరు వరకు (క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 

కొన్నాళ్ళ రహస్య జీవితం గడిపారు) వెల్లూరు, 

దామో, అమరావతి, తంజావూరు జె జైళ్ళలో డు 

న్య్యూగా వున్నారు. 1946.51 వరకు రాష్ట్ర ౩ కౌం(గెస్ 

అధ్యక్షులు, 1947-51 వరకు ఎ.ఐసి.సి వర్కింగ్ 

కమిటీ సభ్యులుగానూ, తాత్కాలిక పార్ల మెంటు 

సభ్యులుగానూ వున్నారు. ఆలిండియా చేనేల్ కార్మిక 

కాం(గెస్ 

కులు. 1951-58 వరకు కృషీకార్ లోక్ పార్టీ 

స్థాపక అధ్యక్షుమి. 1952 లో అఖిలభారత 'గామో 

ద్యోగ సమ్మేళన అధ్యక్షుడు, 1952-60 వరకు నేష 

నల్ కోపరేటివ్ కాంగెస్కు వెస్ _పెసిడెంట్ 

1052.5/ వరకు రాజ్యసభ సభ్యులు. కాం(గెస్ 

షర 'మెంటరీ పార్టీకి 1958-59 వరకు (పధాస కార్య 

. 1959.69 వరకు ఆల్ ఇండియా న్వతండ్ర 

పార్ట! అధ్యక్షుడు. 1971 లో తిరిగి కాంగెస్ పార్టీలో 

చేరారు . అనేక అంతర్జాతీయ సభలలొ' ఇండియా పతి 

నిధిగా వ్యవహరించారు. 1969 తో గాందధీజయంతి 

ఉత్సవాల సందర్భంలో “ముహాత్యాగాంధీ” 

యునెస్కో సెమినార్లో పాల్గొన్నారు. బహు (గంథ 

క్ర ర్త, 

స్థాపకులు, 1947 నుంచి నేటివరకు అధ్య 



160 

రావూరి రంగారావు 

1885 లో తెనాలి తాలూకా పెదరావూరు 
(గామంలో జని్క్మించారు. తంగడి నారాయణ, రైతు. 
1817 లో ప్రభుత్య ఉద్యోగానికి రాజీనామాచేసి. 
1921 లో జాతీయోద్యమంలో చేరారు. తిలక్ 
స్వరాజ్య నిధి వసూలుకు ఎక్కు_వ కృషి చేశారు. 
1921-22 తో పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకర 
ణోద్యమంలో ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్ష అనుభవిం 
చారు, సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణలో పాల్గొ 
న్నారు, శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 1980 లో ఒక 
సంవత్సరం కఠినశిక్ష రాజమండి, ఆలీపూర్ జెళ్ళరో 

భ్ ంచారు. రెండున్నర సంవత్సరాలపాటు రాష్ట 
0_గెస కమిటి ఆడిటింగ్ ఇన స్పెక్టరుగా పని 

చేశారు. 1941 వ్య కి సత్యాాగహంరో 6 మాసాల 
కరినేశిక్ష రాజమండి, ఆలీపూర్ జైళ్ళలో అనుభవిం 
చారు. 1042 లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో చేతి 
బాంబులు తన అదీనంఠరో వుంచుకున్నందుకు రహస్య 
బులెటనులు తెనిగించినందుకు డిటెన్యూ గానిర్బంధింప 
బడ్డారు, తెనాలి పట్టణ తాలూకా కౌం(గెస్ కమిటీలకు 
అధ్య క్షులుగానూ, గు-టూరుజిల్లా కౌం[గెస్ సంఘ 
సంయుక్త కార్యదర్శిగానూ పనిచేశారు. 

కొమండూరు సంవత్ కువూరావార్య 
1897 లతో గుంటూరులో జన్మించారు. తండ్రి 

వెంకటాచార్యులు. చిన్నవయసులోనే విష్తవోద్య 
మంలో చేరారు. పొన్నూరులో జాతీయ పాఠశాల 
నడిపారు. ఉప్పు సత్వ్యా(గహంలో $ నెలల శిక్షను 
530 లో కోరాపుట్, రాజమండ్రి జైళ్ళలో అనుభ 
వించారు. విడుదలై న మర్నాడే తీ వమెన లాఠీ చార్జీకి గురయ్యారు. 1981 లో హిందూస్థాన్ నాకా 
దళంలో శిక్షణ పొండారు. 1982, 42 ఉద్యమాలలో 
ఆంధ కాం(గొస్ డిరేటర్ గా నియమింపబడ్డారు, 
15082 లో పభుత్వ నిషేధాన్ని _ ధిక్కరించి నభ 
జరిపినందుకు 8 నెలలు నిర్బంధింపబడ్డారు. 1940 
శ్ర క సత్యా_గహంలో పాల్గొన్నారు, రక్షణ చట్టం 
౦ద అరెస్టు చేయబడి, 1948 నుంచి శ సంవత్స 

రాలు వెల్లూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో డిబన్ఫ్యూగా 
నిర్చంధింపబడ్డారు. కొన్నేళ్ళపాటు ఉచిత వైద్య 
శాల నడిపారు. 

0 a 
నే 

లో 

రు 

క్రి 

కోలుగునొదీ నలం Ee 

లో విజయవాడ తాలూకా పునాదిపాడులో 
జన్మించారు. తెనాలి తాలూకా ద.గ్గీరాల వాస్టవ్యులు. 
తండి వీరయ్య, చైతు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో 1948 నుండి 2 సంవత్సరాల కఠినశిక్షను 
ఆలీ పూర్ క్యాంపు జెలులో అనుభవించారు. 

1946 లో గుంటూరుజిల్లా బోర్లు సభ్యులు, 
1948 లో ఆంధ్రా యూనివర్శిటి సెనేట్ సభ్యుడు, 
1954.60 వరకు గుంటూరుబిలా కౌంగెస్ కమిటీ 
అధ్యకళ్లులు. 1954 నుండి ఎ ఐ. సి. సీ సభ్యులు, 
1958.59 లో ఆంధప్రదేశ్ కాగెస్ కమిటీ పొర్ష 
మెంటరీ జోరు సభ్యుడు. 1958.70 వరకు ఆంధ 
(దేశ్ శాసనమండలి సభ్యుడు, 1967.69 వరకు 
బ్రహ్మానంద రెడ్డి మంత్రివర్గంలో ఆబ్బా_రీ మం|తి, 
గుంటూరుజిల్లా కోపరేటివ్ సె౫టల్ బ్యాంకు లి, 
(తెనాలి అధ్యక్షుడు. దుగ్గిరాల [పాథమిక కోప 
'రేటివ్ లాండ్ మార్చి గేజ్ బ్యాంకు అధ్యక్షుడు. 
1970 లో రాజ్య సభకు ఎన్నుకోబడ్డారు. 1976 లో 
తిరిగి ఎన్నుకో బడ్డారు. 

చింతమనేని బావయ్య చౌదరి 
1887 లో తెనాలి తాలూకా సంగంజాగ ర 

మూడితో జనిాంచారు. తండి ర తయ్య, రెతు. 
a 

శాలల 0 విద్యారి దశతోనే 1914_19 వరకు పోహమ్రూల్ © - | 
ల ఉద్యమంలా పనిచేశారు. సహాయ నిరాకరణొద్య 

మంలో పాలొనగా 1921 రో గుంటూచు సబ్ జె లులో 
క్ 3) సంప ఈదు పస రు ( 

న్నాళ్ళు నిర్పంధింపబడ్డారు ప్ ఇల నిరాకరణ, 
ఉప సతాగగహాం ఉదంమాలో వాలొన్నారు. ఒక చం చ bn గొ "ఇ 

సంవత్సరం కఠినళిక్ష విదించగా 1981 జూన్ నుంచి 
త మార్చి 1981 వరకూ రాజమండ్రి, కన్ననూర్, 

వెనిగళ్ళ సత్యనారాయణరావు 
18 

నెలూరు జె ళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1932 శాన 
నొ అలంఘన ఉద్యమంలో ఒక నెల నిర్చంధింప ౧ 
ని 

కమిటీ సంయు క కార్యదర్శి. “వ్య క్రి సత్యా 
(గహంతో పాల్గొన్నారు, 1942 ఉద్యమంతొ రక్షణ 
చట్టం కింద అరెస్టు చేయబడి సెపైంబరు 42 నుంచి 
మార్చి 44 వరకు డిటెన్యూగా వెల్లూరు, తంజా 
పూర్ జైళ్ళలో వున్నారు. గుంటూరు జిల్లా కాంగెసు 
సంఘ అధ్యక్షుడు. ఖాది, హిందీ, (గంథాలయ, 

బశారు. 1987.38 5 ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాం(గెస్ 



నం(గౌచు చోరి [లో 

హరిజన ఉద్యమాల్లో పనిచేశారు. ఆంధప్రదేశ్ 

శాసన మండలి సభ్యులు. 

గె వ్రైవూడి సీతారామశాస్త్రి 

1885 ర్ జన్మించాలు. 

తండ్రి వెంకట సుబ్బయ్య. అడ్యకేట్. ఆంధ్రలో 

(పముఖి కౌం(గెస్ నాయకులతో ఒకరు. 1907 లో 

విద్యార్తిగా పున్నప్పుడే వందేమాతరం ఉద్యమంలో 

పాల్గొనా ఎరు. ఆంద రాష్ట్ర కౌాంగెస్ సంఘానికి , 

ఎ. ఐ. సి. సి. కీ క కొన్ల్నేళ్ళపాటు సభ్యులు, 1921, 

1922 5౮ లో ఆంధ్రరాష్ట్ర కె కాంగెస్ సంఘ కార్యదర్శి. 

తన స్త డరు వృత్తి తినిమాని వేసి 1921 లో సహాయనిరా 

కరణ "ఉద్యమంలో చేరారు. 1922 లో ఒక సంవ 

త్సరం శిక్షను రాజమం (డీ, కడలూరు జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 1924-1928 వరకు ఖాదీ ప్రచారం 

చేశారు. ఆం|ధ హరిజన సేవా సంఘానికి బాధ్యత 

వహించారు. 1828 లో వినయా(శ్రమం స్టాపించారు. 

1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో ఒక సంవత్సరం 

శిక్షను వెల్లూరు, మదాసు, కన్ననూరు జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 1082 శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 

ఒక సంవత్సరం శిక్షను రాజీమండి, కడలూరు 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంఠో 1942 అక్తాబరు నుండి 1944 డిసెంబరు 

వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జె జైళ్ళలో డిటున్యూగా 

వున్నారు. "పత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ఉపవాసం 

చేశారు, సర్వోదయ ఉద్యమంలో చేర, పనిచేస్తూ, 

వెరాగిగా జీవతం గడిపారు. 1860 తో కీ రిశేషు 

లయ్యారు లా 

వెలువోలు సేతారామయ్య 

1907 లో తెనాలి తాలూకా అన్ఫుతలూరులో 

జని్మించారు. తం\(డి రంగయ్య. ర రెతు. ఇం గ్లీమ, 

హిందీ, సంస్కృతం, తెలుగు అభ్యసించా రు. కవి. 

రచయిత. అశ ఏసీ కుమార్ దత్ “(పేమ “ఓమ అనే 

(గంథాన్ని హిందీ నుంచి తెనిగించారు. 1980 

ఉప్పు సత్యా_గహంలో 9 నెలల శిక్ష రాజమం(డి, 

కోయంబతూరు, ఆలీప్పరం జే జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

1941 వరకి సత్యాగహంలో 2 నెలల శిక్షను 

రేప శె వా నవ్వులు, 

తిరుచునాప శ్రి జైల్లో అనుభవించారు. 1942 

నుండి 1944 వరకు వెల్లూరు, త ౦ జా వూ రు,. 

చ సభు?నిగా 

ఎను్నకోబడ్డా రు. 1888లో అమృతలూరు పంచాయతీ 

జోరు. అధ్యక్షుడు. 1997 తో గుంటూరు జిలా 

కాం[గెస్. సంఘ (పథాన కార్యదర్శి. 1950 లో 

గుంటూరు & కల్లా కోపరేటివ్ సెంటర్ బ్యాంకు డై ౮ 

కరు, 1966 నుండీ తెనాలి లాండ్ 'మాదుగేజ్ 
బ్యాంకు స్థాపక అధ్యక్షుడు. తెనాలి వి. ఎస్. ఆర్ 

కౌలేజీ మానేజింగ్ కమిటీ అధ్యవ్షుడు. 19741976 
వరకూ ఆంధ పదేశ్ సె స్వాతం (త్య సమర యోధుల 

పె నన్ స్కీము, సలహా సంఘ సభ్యుడు. హైదరా 

దాదులో న ఆంధ్రపే దిశ కోపరేటివ్ 'సెర్యటరల్ 

లాండ్ మారిగేజ్ బ్యాంకుకి డై డె రెకరు. 

వుతుంబాక శ్రీరాములు 
1914 లో తెనాలి తాలూకా పెదపాలెంలో జన్మిం 

చారు. తండ్రి నరసయ్య. రైతు. 1930లో (గామ 

మునసబు ఉద్యోగానికి రాజీనా మాచేసి, ఉప్పు సత్యా 

_గహంలో పాల్గొన్నారు. అరెస్టుచేసి విచారణ 

తర్వాత వదలి పెట్టారు. 1941 వ్యక్తి కి సత్తా కగగహంి 

లో 4 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు, కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలొ 1942 డిసెంబర్ నుండి 1044 

డిసెంబరు వరకూ వెల్లూరు, తంజావూర్ జెళ్ళలో 

డిశాన్యూగా వున్నారు. ఆం(ధ్ర రాష్ట్ర శాసన సభ్యు 

డుగా 1955-56 లో వున్నారు. ఆంధప్రదేశ్ ఏర్ప 

డ్లాక 1956-1962 వరకు శాసన సభ్యుడు. గు: టూరు 

జిల్లాకోపరేటివ్ సెంటర్ బ్యాంకు ఛైర్మన్, గుంటూరు 

జిల్లా కోపరేటివ్ మార్కెటింగ్ శా సెట్ డైరెక్టరు, 

ఎ.ఐ.సి. సి. సభ్యుడు, ఆం[ధ ౮ రాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘ 

సంయు క్త కార్యదర్శి. తెనాలి ఏ. ఎస్. ఆర్. కాలేజీ 

అధ్యక్షుడు. ఆంధ్ర యూనివర్శిటి సెనేట్ సభ్యుడుగా 

ర్ ఏళ్ళపాటు వున్నారు. గుంటూరు జిల్లా హారిజన 

సేవా సంఘం అధ్యక్షుడుగా 10 ఏళ్ళపాటు వున్నారు. 

9 ఏళ్ళపాటు ఈమని (గ్రామ పంచాయితీ సమితి 

_పెసిడెంటు. పెదవాలెం 

1976 నుంచి కొన్నాళ్ళపాటు “ఆంథ్ర(ప్రదేళ్ కొం! గెస్ 

అడ్ హాక్ కమిటీకి వైస్ _పెసిడెంట్. 

హైస్కూలు స్థాపకులు, 



1862 

కవ్పగంతుల శ్రీరామమూ రి 

బాపట్ల వా సవ్యులు. తండ్రి వెంకట స సుబ్బయ్య, 
1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 18 నెలల శిక్ష విధిం 
చారు. గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక మూలాన 7 నెలల 
తర్వాత ' వదలివేశారు. 1882 శాసనో లంఘనంలో 
6 నెలల శిక్ష రాజమండి చెం లులో అనుభవించారు. 
1940 వ్య E సత్యా_గహంలో 12 నెలల శిక్ష 
కోయంః బత్తూరో. వెల్లూరు, ఆలిపురం జె జె ళ్ల్ళలో అనుభ 
వంచారు." 1942 కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
18 నెలల శిక్షను ఆలిపురం జైల్లో అనుభవించారు, 

హెతూరి సుబ్బయ్య 
1885 లో రేవ లై తాలూకా పెనుమూడి 

(గామంలో జన్మించారు. తండ్రి వెంక్టటామయ్య. 
రాష్ట్ర కె కాంగెస్ సంఘ సభ్యుడు. గుంటూరు జిల్లా 
కాం(గెస్ సంఘ అధ్యక్షుడు, 1980 ఉక క సత్యో 
గహంలో ఒక సంవత్సరం శిక్ష విధించగా, రాజ 
మండి సెంట్రల్ తై లులో శిక్ష అనుభవిస్తుండగా, 
గాంధీ_ ఇర్విన్ ఒడంబడిక మూలాన 7 నెలల తర్వాత 
వదలివేశారు. 10802 శాసనోల ల ంఘనోద్యమంలో $6 
నెలల శిక్షను రాజమండ్రి జై లలో అనుభవించారు. 
గాందీబీ హత్య వా ర్త వని 1948 లో చచిపో యారు. 

ఆలస న్ ర సుబ్బయ్య 
_ తెనాలి తాలూకొ యును (గామ వా స్తవ్యులు. 

తండ్రి శ్రీరాములు, . 1930 

(గహంలో ఒర సం సక రాజమండ్రి, బరధరం 

పురం జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1941 వ్యక్తి సత్యా 

ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో 4 మాసాల శిక్షను రాజమండ్రీ El లులో 
అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 
1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూర్ 

న్య్యూగా వున్నారు. | 

మది ది సుదర్శనం 

జళ్ళలో డిటె 

1906 లో జని్యిరచారు. గుంటూరు వా స్తవ్యులు. 
తండి వెంకట రంగయ్య. పారిశ్రామిక వే త్. 
1921 తో గాంది టోపీ పెట్టుకున్నందుకు అరెస్టుచేసి, 

8 రోజుల తర్వాత వదిలి పెట్టారు. 1080. ఉప్పు 
సత్యా(గహంలో శిక్ష, విధించారు. వ్య క్రి సత్యా 
(గహంలో 2 నెలల శిక్ష బళ్ళారి జె జైలులో అనుభ' 
నించారు, 7 ఏళ్ళపాటు ఉమ్మడి మద్రాసు శాసన ' 

ళోలుగునొదీ నిహతంట్ర్య 

సభ్యుడు. 1887 లోనూ, 1971 లొనూ లోక్సభకు 
ఎన్నుకో బడ్డారు. శ్రీకృష్ణా శ్రమం మేనేజింగ్ _టస్టీగా 
హరిజనుల “అభ్యున్నతికి కృషిచే స్తున్నారు. 

నడింవలి వెంకటలక్ష్మీ నరసింహారావు 
1890 లో గుంటూరులో జన్మించారు. తం|డ్రి 

రామయ్య పంతులు. లండన్లో బారిష్టర్ ట్రా 
పొందారు. 192, లో ఆంధ్రరాష్ట్ర 5 క ం(గేస్ సంఘం 
తొలి కోశాధికారి, 19%2 లో కార్యదర్శి. 1922 
పెదనందిపాడు ఫిర్కాలో పన్నుల నిరాకరణ ఉద్య 
మంలో పాల్గొనగా రు. 1000 జరిమానా సనూలు 
చేశారు. పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం 
పనితీరు గురించి పరిశీలించుటకు పంపిన కాం(గెస్ 
కమిటీ వారికి తాను 'మున్నిపల్ కొన్సిలర్ గా వ్రు" డి, 
గుంటూరులో స్వాగత హతం సమర్చించగా (క్రభు 
త్వం నిషేధించింది. 1922.30 వరకు గుంటూరు 
మున్నిపల్ ఛె ఛైర్మన్. 1922 లో మున్సిపల్ ఆఫీసుపై 
కౌం్యగెస్ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. 1028 లో 
సె పై మన్ కమిషన్ బహిష్క్టరణలో (పముఖప్మాత 
వహేంచారు. ఉప్పు సత్యా_గహ శబిరానికి కౌవలసిన 
ఏర్పాట్లకు మున్నిపల్ సిబ్బందిని వినియోగించారు. 
1988 "లో ఒక సంవత్సరం శిక్షను బళ్ళారి, తిరుచునా 
పల్లి ఇ. వెల్లూరు 'జైళ్ళతో అనుభవించారు. 1942 
కిట్ ఇండీయా ఉద్యమంలో గృహ నిర్బంధంలో 
వుంచారు. 1950 రో దు(దాను శాసనసభలో (తేజా 
సోషలిస్టు పార్తీ (ప్రతినిధిగా వున్నారు. 1958 లో 
రాష్ట్ర శాసనసభకు తాత్కాలిక స్పీకర్ గా వున్నారు. 
ఆ౦ (ధ్ర దెళ్ బార్ కౌన్సిల్ స సభ్యుడుగానూ 
డిసిప్పి నరీ కమిటీ ఛె ఇ ర్మన్ గాను వున్నారు. కొన్నాళ్ళు 
ఆం[ధ్ర యూనెవర్శిటే సెనేట్ సభ్యుడు. 

జై వెంకట నరసయ్య 
1910 లో తెనాలి తాలూకా పెదపూడిరో జ క్రైం 

చారు. తండ్రి సుప్బయ్య. ఉభయ భాషాప్రవీణ 
పాసయ్యాము.. తెలుగు పండితుడుగా ఉన్నత పాఠ 
శాలలో పని చేశారు. రచయిత. కవి. 1000 ఉప హు 
సత్యా(గహంలో 2 సంవత్సరాల శిక్ష విధించారు. 
ఒక సంవత్సరం తరవాత వదలివేశారు. 1942 క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో 2 సంవత్సరాల శిక్షను ఆలీ 
పురం క్యాంపుజై లులో అనుభవించారు. ఆం(ధ్ర(పదేళ్ ' 
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సర్వోదయ సాహిత్యమండలి సభ్యుడు. (గ్రంథాలయ 

సర్వస్వం పత్రిక సంపాదకవర్శ సభ్యుడు. 

కొండా వెంకటప్పయ్య 

1866 లో గుంటూరులొ జన్మించారు. తర్మడ్రి 

కోటయ్య పంతులు. అడ కేట్ గా బందరు, గుంటూరు 

లలొ ప్రాక్తీను చేశారు, కృ స్మతికను బందరులో 

ప్రారంభించారు. 1315 ల రే దేశ శే సేవకోసం తస ప్పీడచు 

వృత్తి తిని మానివేశారు. మాంటపేగ్ _ ఛెలమ్బు ఫర్దులు 

వచ్చినప్పుడు, రాషాడ్రయు క రామ్టా9లు, ముఖ్యంగా 

ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర ఎరచవలసిందిగా వారిని కోరారు. 

1919 లో మ(దాను లెజి'సే ఎటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు. 

1921 లో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో కౌన్సిల్ 

సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు ఒక సంవత్సరం శిక్ష రాజమండ్రి, కడ్ 

లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. ఆంధ రాష్ట్ర 

కొం(గస్ సంఘ కార్యదర్శిగాను, తరువాత అధ్య 

క్షుడుగానూ వున్నారు. కొన్నేచ్ళ ఎ. ఐ. సి.సి. 

సభ్యుడుగాను, కార్యవర్గ సభ్యుడుగాను వున్నారు. 

1823 లో ఎఐసిసి కి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడుగా 

వున్నారు. 1928 లో కాకినాడ కాంగెస్ మహాసభకు 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షుడు. 1930 లో 

గ్రహం ఒక సంవత్సరం శిక్ష వెల్లూరు, మాసు, 

కన్ననూర్ జైళ్ళలో 6 అనుభవించారు. 1982 సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యమంలో 6 నెలల శిక్ష వెల్లూరు, రాజ 

మండి జై శ్ళలో అనుభవించారు. 1937" మ్మదాసు 

శాసన సభ్యుడు. వ్యక్తి క్రి సత్యాగ్రహంలో నిర్పంధింప 

బడ్డారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 నుండి 

45° వరకూ మదాంసు, వెల్లూరు జెళ్ళతో డిటెన్యూగా 

వున్నారు. దేశభ క అని బిరుదు యివ్యబడింది.. 

ఉప్సు సత్యా 

నంద్. నెహూంలు "ఈయననుఎంతో గౌరవించేవారు. 

గుంటూరులో శారదానికేతన్ వ; గ్రవస్తాపకులల్ ఒకరు, 

1948 లోకీ ర్రిశేషులయ్యారు.. 

గుత్తా సుందరమ్మ 

1904 తో జస్మాంచారు. రేపల్లై తాలూకా పెదపులి 

ప్యరు (గ్రామ చా స్పవ్యురాలు. “కండి కొ త్రప ల్లి 

అచ్చయ్య. భ ర్త చలమయ్య. 1932 శాసనోల్లం ంఘన 

ఉద్యమంలో ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్షను వేల్లూరు, 

కన్ననూరు, మదాసు జె జైళ్ళలో అనుభవిరిచారు. 

1987 లో కీ _ర్రిశేమలయ్యారు, 
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కన్నెగంటి సూర్యవనారాయణమూ రి ది 

1.96 & నొ జన్మించారు. తెనాలి తాలూకా నంది 

వెలుగు వా ప్రవ్యులు. తండి రెడ్డెమ్మ, రె రెతు. 1921 

సహాయ నరాకరణోద్యమంతో గ్ నెలల “"కఠినశిక్షను 

వెల్లూరు జెలురొ' అనుభవించారు. 1980 ఉప్పుసత్యా 

(హంలో తీవ్రమైన లాలీచార్జీకి గురికావటమేకౌక 
$ నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 1982 కా సనోల్హ ంఘన ఉద్యమంలో 

7 వాసొల 15 రోజుల సక్షను, రాజమండిరి, 

వెల్లూరు, మధురై జె చై ళృలో * అనుభవించారు. కొన్నాళ్లు 

గురటూరు జిల్లా కాంగ్రెస్ సంఘ అధ్యక్షుడు. 

1921.24 వరకు ఎఐసిసి సభ్యుడు. 1941 వ్య కి 

సత్యా గరిహంలో 6 మాసాల శిక్షను అనుభవించాడో 

క్విట్. ఇండియా ఉద్యమంలో ఒ* సంవత్సరం 

9 మాసాలు వెల్లూరు, తంజాపూరు జైశ్ళరో డికె 

న్య్యూగా నిర్చంధింప బడ్డారు. గుంటూరు జిల్లా 

స్వాతం(త్య సమరయోధుల సంఘం అధ్యక్షులు, 

తామషత (గహీత. 

బావలి సూర్యనారాయణ 
_ 1005 లో గుంటూరులో 

వెంకటచలపతిరావు, రె తు. ఇంటర్మీడియట్. వరకు 

చదివారు. ఉప్పు సతా ఇ (గహఉద్యమకాలంతో చదువు 

మానివేశారు. 1982 “శాసనోల్ప ంఘన ఉద్యమంలో 

6 మానాల శిక్షను రాజమండ్రీ సెంట్రల్ జైలులో 

అనుభవించారు. వ్యక్తి కి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, ఒక 

సంవత్సరం శిక్షను వల్లూరు, తిరుచునా పలి "జెళ్ళలో 

అనుభవించారు. కి నట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 

నుంచి 1944 వరకు వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి జై జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. కి (ట్ “ఇండియా ఉద్య “మంలో 1942 

నుండి 1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జె జైళ్ళలో 

డిచబన్య్యూగా నిర్బంధింస బడ్డారు. చాలాకాలం 

ఎఐసిసి సభ్యులుగానూ, గుంటూరు జిల్లా కాం(గెస్ 

సంఘ అధ్యక్షుడుగానూ నున్నారు. 

భట్టి పోలు సూర్య వకాశరావు 

క లో జన్మించారు. బాపట్ల బా _స్తవ్యులు. 

తండి షణ్ముఖరావు, రై రెతు. 1821 “సహాయ నిరా 

కరణోద్యనుంలొ 2 సంవత్సరాల | ఉక మాసం శీక్షను 

రాజమండి, మ(దాసు, కడలూరు, 'కోయంబతూరు. 

జని్మించారు. తండి 
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జైళ్ళలో అనుభవించారు. చీరాల... పేరాల ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. 1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 10 
నెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు జై లులో అనుభవించారు: 

తెనాలి తా తాలూకా మాక ( (గామ వా సవ్వూరాలు. 

భర్త రంగయ్య. 1940 వ్యరి సత్యా_గహంలో 
పాల్గొనా ఎరు. కొని అరెస్టు చేయలేదు. 1942 క్విట్ 
ఇండీయా ఉద్యమ ౦లో 16 నెలల కఠిన శిక్షను 
వెల్లూరుజై లులో అనుభవించారు. ఈమె ఖాదీ(పచారం. 
చేసూ దానిమీద వచ్చే కమీషన్తో జీవి స్తున్నారు. 
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పెన్షన్ ఈమె తీసు 
కోవడంలేదు. చాలా నిరాడంబరట్లోవి. గాంధీ, వినో 
భాభా వే ఆశయాల్ని అమలు జరుపుతూ జీవి సున్న 
ఆదర్శ మహిళ. 
మాసాలు వు వున్నారు హిందీని “అభ్యసించారు. 

దామరాజు వుండరికా కుడు 
1896 తో సత్రైనపల్లి 

(గామంలో జన్మించారు. తండ్రి గోపాలకృష్ణయ్య, 
అడ్వకేట్. కవి. దేశళభ క్తి, పూరితమైన నాటకాలు 
రచించడంతో, వాటిని ప్రభుత్వం నిషే ఇధించింది. ్0. 
వేల రూపాయల విలువచేసే వీరి (గంథాలను తగుల 
బెట్టంచింది. 

“1921 సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో గుంటూరు, 
మంగళగిరిలతో తీవమైన లాఠీఛార్తి కి గురయ్యారు. 
20 రోజులపాటు గుంటూరు సబ్-జె జైలులో నిరం 
ధింవబడారు. తర్వాత మరల అరెస్లుజేసి 8 మాసాలు 
కాకినాడ జె లుళలె నిర్బంధించారు. 

కొన్ని సీ రచనలు _ స్వరాజ్య సోపానం, గాందీ 
విజయం, కలియుగ ప్రహ్లాద (గాంధి, పాంచాల 
పరాభవం, గాంది మహోదయం, .కిషిట్ ఇండియా. 
“రామరాజ్” ప్మతిక సంపాదకులు, 

మంతెన వెంకటరాజు 
1904: లో బాపట తాలూకా మంతెనవారి వాలెంరో 

జన్మించారు. తండ్రీ. బాపిరాజు. రెతు. ఫిపుఫారం 
చదువుతూ "బడి మానివేసి 1921 

1922. లో అరెస్టు చేయబడ్డారు. 

ఈమె వార్దా ఆశ్రమంలో కొన్ని 

తాలూకౌ పాటిబండ' 

"సహాయనిరాకరణ 
ఉద్యమంలో. చేరారు. గాంధీ టోపీ పెట్టుకొన్నందుకు . 

1925. లో సైమన్... 

తౌలుణునావి న త్ ం్యత్యో ౧ 

కమిషన్ బహాష్క_రణలో పాల్గొన్నారు. 1930 ఉప్పు 
సత్యా_గహంలో తీవమైెన లాఠీచార్జీ క గురయ్యారు. 
9 నెలల కఠిన శిక్ష రాజమండి, వెల్లూరు, ఆలీపురం 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. 180 'శాననోల్డ ంఘన 
ఉద్యమంలా ఒక సంవత్సరం శిక్షను రాజమండ్రి, 
బళ్ళారి జై జైలులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో శె సెపెంబరు 1942 నుండి డిసెంబర్ 
1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జె జెళ్ళలో డె 
న్య్యూగా నిర్బంధీంపబడ్డారు. వీరి దె లు జీవితంలో 
బెంగాలీ, ఉర్తూ, హిందీ, తమిళం వంటే భౌషలు నేర్చు 
కున్నారు. 

కొన్నేళ్ళపాటు ఎ. ఐ. సి. సి. సభ్యుడు, 1986_ 
తీ7 లో జిల్లా కౌంగెస్ సంఘ కౌర్యదర్శి, 1508040 
వరకు జిల్లా కౌం(గెస్ సంఘాధ్యక్షుడు, 1960_62 
ఆంధ పదేశకా ౦(గస్ సంఘ కార్యదర్శి. 1948.52, 
19551956, 1957.62 లలో శాసన సభ్యుడు. 
హరిజన దేవాలయ (ప్రవేశం, ఘోషాపద్దతి తొొలగింప్ప 
స్రీ పునర్వివాహం విషయమై ఎక్కువగా కృషి 
చేళారు.. 1968 లో కీ ర్విశేషులయ్యారు. 

మద్ది వెంకట రంగయ్య 
గుంటూరు వాస్తవ్యులు. తండ్రి సుదర్శనం, 

వాణీజ్య వే త్త, 1930 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 10 
మాసాలు శిక్షను రాజ మండి, వెల్లూరు, జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 1932 శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 
6 నెలల శిక్షను రాజమండ్రి, "వెల్లూరు జెళ్ళలో 
అనుభవించారు. గవర్నరు రాక సందర్భంలో 
గుంటూచులో వ్యతిరేక (సదర్శనలు చేసినందుకు 
1942 లో 4 రోజులు సబ్ జై లులో నిర్బంధింప 
బడాట. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ లో 1942 నుండి 
1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో డిలు 
న్య్యూగా నిర ందీంపబడారు. శ్రీకృష్ష ఆ(శమం 

G 

పేరున హరిజన పాఠశాల నడిపారు. 

వులువుల వెంకట శివయ్య 
1906 లో జని్మించారు. వినుకొండ వా _సవ్యులు, 

తం(డి భగవానులు. బెనారస్ హిందూ యౌెసివర్శిటీ 
పోన్లు (గ్రాడ్యుయెట్, 1930 ఉప్పు సతా్య(గహంలో 
8 నెలల కఠిన. శిక్షను. తిర్తుచునా పల్లి , రాజమండ్రి, | 
ఆలీపుఠం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1940. వ్య శ్ 



నం్య/గౌమ బోరి [తో 

సత్యా(గహంరో 18. మానాము కఠినశిక్ష వెలూరు 

ఆలీపురం కేల అనుభవించారు. 1941 తో 

పరం క్యాంపు జైలునుంచి తపించుకుని వే 

పోయారు. 1042 లో పట్టుబడగా, 6 నెలల శిక్ష 

విధించి బళ్లారి జైలులో నిర్బంధించారు. ఆం(ధలో 

కమ్యూనిసుసార్రి వ్యవస్థా పకులలో ఒకరు. 18052 

లోనూ, 1962 “ఠోనూ కమ్య్యూనిస్తు పార్తీ టికెట్పై 

రాష్ట్ర శాసన సభకు ఎన్నుకో బడ్డారు. 197 (1 లో 

చికీత్సకోసం మాస్కో వెళ్ళి అక్కడే గుండెపోటుతో 

మరణించారు. కవి. రచయిత. 

చుండూరు . వెంకయ్య 
తెనాలి తాలూకా ఆలపాడు వా స్త వ్యులు. 

సుబ్బయ్య. ౮ తు. ఖాదీ (వచారకులు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంల్ “డ్ నెలల శీక్ష అనుభవించారు. 1932 

శాసనన్ ల్ల ౦ఘన ఉద్య మ ౦ లో సుమారు ఒక 

సంవత్సరం శిక్షను రాజమండి, బళ్ళారి జైళ్ళలో 

3 

అనుభవించారు. 1941 వ్యరి క్రి సత్యాగ్రహంలో 4 

మాసాల శిక్షను, రాజమం(డ్" జెలురొ అనుభవం: 

చారు, 

పర్వతనెని వీరయ్య చౌదరి 

1886 రో పదనందిపాడులో 

జన్మించారు. కర్నాటక గ్యాత సంగీతంలో నిష్టాత. 

1921 లో పెదనందిపాడులో తాను ఏర్పరచిన కంతి 
"సేన ద్వారా పన్నుల నిరాకరణోద్యమం నడిపారు. 

1922 లో అరెను చేయబడి శిక్ష అనుభవించారు. 

ఏర. ఉద్యమ (ప్రభావంవల్ల , చుట్టుపక్కల (గ్రామాల్లోని 

జాపటి తారరా కౌ 

యి 

(గామోద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా 

చేశారు. (గ్రామా ల్లోని ర తులు పన్నులు చెల్తి ంచలేదు. 

దాదాపు వంద "గా మాల్లో కన్ని పరిపాలన" స్టంభించి 

పోయింది. ఈః ఉద్యమం యము త్తం దేశాన్ని 'ఆకర్షిం 

చింది. వె వె(సొయి వెల్లి ంగ్గన ఈ ఉద్యమం భారత 

దేశంలోని ,బిటిష్ (క గ్ భుత్వ పనా దులని" కుదిపి'వేసిం 

దని భయపడ్డాడు. గజి 

దోర్తు సభ్యుడు. మ(దాసు సంగిత అకౌడమి నిపుణుల 

సంఘ సభ్యుడు. ఆంధ సంగిత నాటక అకాడమీ 

సభ్యుడు. 

మల్లాది యజ్ఞ నారా యణకశర ర్మ 

బాపట్ల వ స్తవ్యులు. 

22 

తండి 

: పాల్గొని 150 

ఆంధ్ర యూనివర్శిటీ, మూంజిక్. 

తండి వెంకట కృష్టశా స్రీ. 

165 

అడ్వకేట్. 1930 ఉప్పు సత్యాగహులో ఒక 
సంవత్సరం సక్షను రాజమండి, తిరుచునాపల్లి, 

కడలూరు, మద్రాసు, బళ్ళారి వెల్ల స్ప శానిటోరియమ్ 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1982 శాసనోల్లంఘన 

ఉవ్యమంలో 6 నెలల ఏక్షను రాజసు డి, కడటూరు 

జైళ్ళలో అనుభఏంచారు. 1941 వ్యక్తి సత్యా(గ 

హురో శి మాసాల శిక్షను రాజమం(డి, తిరుచుగా 

పర్తి జై జెళ్ళలో అనుభించారు క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో 1942 నవంబరు నుంచి 1944 డిసెంబరు 

వరకూ వెల్లూరు, తంజాపూరు జైళ్ళలో డిశన్య్యూగా 

వున్నారు 

చుక్కపల్లి వీరయ్య 
తెనాలి తాలూకా కంచర పాలెం వాసప్ప 

తండి కృష్ణయ్య. రై తు. "ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

మే నుంచి 1991 మార్చి వరకు 
రాజమం డ్రి, బశ్యారి జె జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 

1932 శాసనోల్ల ంఘన ఉద్య మంలో 6 మాసాల కఠిన 

శిక్షను రాజమ౨'డి, జెలురో అనుభవించారు. 1941 

వ్యక్తి సత్యాగ్రహంలో 4 మాసాల శిక్ష రాజమం(డి 

జైలులో అనుభవించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 6 నెలల శిక్ష అనుభవించారు. 

చందు నాగభూషణం 

_ తెనాలి తాలూకా ఆలపాడు లా వాస్తవ్యులు, 

తండి కృష్ణయ్య. ర రకు. శాసనోల్ల ంఘన, పద్య 

మంలో పాల్గొని 1932 డిసెంబరు నుంచి 1933 ఆగను 

వరకు రాజమండ్రి, బకర్ జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. వ్యక్తి క్రి సత్యాగ్రహంలో మొత్తం ఒక సంవ 

త్సరం శిక్షను రాజమం(డి. ఆలీపురం జె జైళ్ళలో అను 

భపించారు. కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో ఒక సంద 

త్సరం శిక్షను ఆలీపురం జెలులో “అనుభవించారు. 

పకాశం జిల్లా 

గౌన్ బేగ్ 
1885 లో జన్మించారు. చీరాల వాస్తవ్యులు. 

తం[డ్రి ఆజీమొహిద్దీన్బేగ్.. రైతు 1922 లో 
సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో l "సంవత్సరం. ర్ఠిస 

శిక్షను రాజమండ్రి, కడలూరు జైశ్ళలో అనుభవం 

చారు. 1930 ఉప్పు సతా్యగహంలో ఒక సంవ 



త్సరం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, మద్రాసు, కన్న 
నూరు ,వెలూరు జె ళ్ళ లి hg (౧ లో న్ 

లో శాసనోల ౦ఘన సందర్భంలో వ్ ae 

సక్షను రాజమండ్రి, వెలూరు జె ళ్ళలో అనుభ 
వించారు. 

రామచందుని వెంకటప్ప 
1902 లో ఒంగోలు తాలూ కౌ. టంగుటూరుతో 

జన్మించారు. తండి రామ క ష్ష య్య, 
కరణం. పొ(తికేయుడు. 19920 లో వేలు యువ 
రాజు బహిష్కరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 
5 నెలల కఠిన శిక్ష సం జమండ్రి జైలులో అనుభ వించారు. 1980 లో ఉప్పు సత్యా[గహంలో 
6 మాసాల కఠిన శిక్షను రాజమం|డి, వెలూరు, మ(ద్రాను, అలీపురం, మదురె జెళ్ళలో అనోఫవిం 
చారు. 19కికి తో సందర్భంలో 
ర్ సంవత్సోరాల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, బళ్ళారి వెల్స్తే శానిటోరియం, బళ్ళారి జైళల్లో అనుభవిం 
చారు. 1941 లో వ్య 5 సత్యాాగవా సందర్భంల" ళ్ 

త్త 
ఇ 

అనాటి 

ఇ 6 మాసాల కఠినశిక్షను మ(దాను, ఆలీప్పఠం జె ళ్ళలో. 
Qo అను భవించారు. విడుడలై న బంటనే సత్యా(గహం 

చేయట వల్ల 9 మాసాల కఠినశిక్షను తిరుచునా పల్లి , 
ఆలీవుఠం జెళ్ళతో అనుభవించారు. 1942 లో క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో 2 సంవత్సరాలు కఠిన శిక్షను 
ఆలీపురం, వెల్స్టి శానిటోరియం జెళ్ళలో అనుభవిం 
చారు. సీతానగరం ఆ|శమంరో 'కాంగెను' తెలుగు 
వారపతికకు సంపాదకులుగా వున్నారు, తాామప్మత 
(గ్రహీత, 

గెదల చం దయ్య నాయుడు 
1890 లో పాతవట్నం తాలూకా ఇరపాడ్త 

(గామంలో జన్మించారు. తండి వెంకునాయుడ్తు. తు. 1880 లో ఉప్పు సత్యాగ్రహ సందర్భంలో 
సంవత్సరం రతరినకిళ్ష. బర్హంపురం, కన్ననూరు, కడభూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 199 త్రో 

బళ్ళారి జెళ్ళలో అను 
భవించారు. 1941 లో వ్యకి, సత్యా_గపహ సంద 
ర్భింలో 8 మాస్తాల క్రర్రిన శిక్షను వెల్లూరు జె లులో 

౧ b= 

తెలుగునొచీ నౌ త్ 0/త్యోొ 

అనుభవించారు. కొన్నాళ్ళు జిలా బోర్డు సభ్యుడు 
(a2) గానూ పి.సి. సి, కౌర్యవర్ల సభ్యుడుగానూ వుండిరి. 

ఓ a 

నెలూరు జిలా 
cn cn 

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 
1907లో, బుచ్చి రెడ్డిపాలెంలో జన్మించారు. 

తర్నడి పట్టాభిరామరెడ్డి. 1027 తో టాగూర్ విశ్వ 
భారతి యూవివర్శిటీనుండి డిగీ పొందారు. ఉప్పు 
సత్యాగ్రహంలో 8 మాసాల శిక్షను వెల్లూరు, కడ 
లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. విడుదలె న వెంటనే 
మరల 6 మాసముల కఠిన శిక్షను వెలూరు జెలులో 
అనుభవించారు. 1881 లో ఎ, ఐ. సీ ని. సభ్యుడు 
గానూ, ఆంధరాష్ట్ర కౌం(గను సంఘ సహాయ కార్య 
దర్శిగానూ పున్నారు. కాసనోల్ల ౦ఘన సందర్భంలో 
18 మాసాల కఠిన శిక్షను వెలురు సెంటల్ జైలులో అనుభవించారు. 1987 తో ఉమ్మడి మదాస్ శాసన సభ సభ్యుడుగా ఎన్నికై స్పానిక పరిపాలన మంత్రిగా 
సున్నారు. 1940 వ్యకి సత్యాగ్రహంలో 1 సంవ 
తృరంకఠిన శిక్షను వెల్లూరు, _తిరుచునాపల్లి జెళ్ళలో 
అనుభవించారు . కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1842లో 
6 మాసాల కఠిన శిక్షను వెలూరు, ఆనీపురం జెళ్ళరో 
అనుభవించారు. విడుదలైన వెంటనే 18948 వరకు 
వెల్తూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో డి ఇన్య్యూగా 
నిర్బంధించ బడ్డారు. 1947 నుండి తెలుగు భాషా 
సమితి (పెసిడెంట్, 1957 నుండి ఆం(ధ(ఫదేళ్ 
నాహిత్య అకాడమీ (పెసిడెంట్. 

1946 లో మ(దాస్ శాననసభకు ఎన్నికై ఆర్థిక 
శాఖ మంత్రిగా 1952 వరకు పనిచేశా. 1959 లో 
ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌం(గెస్ సంఘ అధ్యక్షులు, 1855 
మార్చి నుంచి నవంబరు 1936 వరకు ఆం(ధరాష్ట్ర 
ముఖ్యమం(తి. ఆం్యధృపదేళ్ హోమ్మంతిగానూ, 
అర్థ“ మంతిగానూ 1957 ఏపిల్ వరకు పనిచేశారు. 
1958, 1960 లలో రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. 
1962 లో లోకొనభ నభ్యులు. 1088 వరకు కేం 
మంతి. 1967 నుండి 1979 వరకు ఉత్తర (ప్రదేశ్ 
గవర్నర్, 



ల జని 20చాలు. 

సింహయ్య. కౌ, కమిషన్లో పనిచేసి రిటైరయ్యారు. 

1982 లో శాసనోల్లంఘన సందర్భంతో 1సంవ 

త్చరం కఠిన శిక్షను ఐళ్ళాా, వెలూరు జెళ్ళలరా 
oa యా 

బశ్ళాం£ జెలులో విస్త వ జాదులతో అనుభవించారు. 

సంబంధం యేక్చడింది. Ts లో ప్రభుక్వ వ్యతి 

రేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నందున 9 నెలలపాటు 

మ(ద్రాను జై జెలులో వుంచిరి, తమువాత 1 సంవత్సరం 

కఠిన శిక్షను బళ్ళా౨, కోయంబత్తూరు జై జైళ్ళలో అనుభ 

నించారు. 

చేకారు 

గాదిరాజు కాళయ శెట్ట 

1910 లో కోవూరులో జన్మించారు. తండి 

షయ శెట్ర. ర రెతు. 1980 లో ఉప్పు 3 సతా గహ 

1 సువత్సరం కఠిన శిక్షను రాజ 

తిరుచునా పల్తి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

1988 లో కాకినాడ “డాంబు'కేసు సందర్భంలో 25 

రోజులు పోలీసు కస్టడీలో వుంచబడ్డారు.. మద్రాసు 

కుట కేసులో 1933 నుండి 1934 “నరకు మద్రాస్ 

సబ్ జెలులో వుచబడారు. 1834 పాపియల్లో 

8 సంవత్సరాల కఠిస స్క్షను మద్రాసు, కిన్ననూరు 

జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. కన్ననూరు 2 జెలులో రాజ 

క్య కె దీల సౌకరా §ల కొరకు Al “రోజులపాటు 

ఉపవాసం చేశారు. అందుకుగాను శీ మాసాల కఠిన 

శిక్షను విధించగా అనుభఎంచారు. 1939 నుండి 1949 

వరకుఈయనను ఇద్దరు పోలీసులు వెటాడుతూ వుండే 

వారు. క్విట్ ఇండియా సఎదర్భంలో ర రణ గర్జన 

అనే దారషతికను నడిపారు. 1976 నుండి నెల్లూరు 

జిల్లా స్వాతం(త్రర సమరయోభుఎ సంఘాధ్య క్షులు- 

అనేక గిరిజన సంఘాలు స్థాపించారు. 

వేమూరు లక్ష్మయ్య 

1804 లో జన్మించారు. కోవూరు తాలూకా 

అల్లూరు వాస్తవ్యులు. తండ్రీ పిచ్చయ్య. రైతు. 

1914 లో గేట్ (ప్రభుత్వం పై ప తరగ బడ మన్ కర 

స్మతాలు పంచినందుకు అరెసు చేసి బాదారు. మదన 

పల్లి జాతీయ కళాశాలలో “చదివారు. [918 లో 

వినోవాభావే భూదాన ఉద్యమంలో సని. 
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హోమ్రూల్ ఉద్యమంలో పనిచేశారు. వివేకానంద 
శచరుకో జాతీయ పాఠశాలను కావలిలో (పారం 

భించారు. 1922 లో పన్నుల నిరాకరణోద్యమంలో 

1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను వెల్లూరు జై లులో అనుభ 

వించారు. 1930 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో ర్ మాస 

ముల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు, ఆలీపురం 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో అల్లూరు పోలీను “పేషన్ తగులబెట్టిన సంద 

ర్భంలో 1942 అకోబరు నుండి 1944 “డిశంబరు 

సరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జె జెళ్ళరో డిటెన్యూగా 

నిర్బంధింపే బడ్డా రు. 

ఓరుగంటి మహాలక్ష్మమ్మ 

1885 లొ * కృష్ణాజిల్లా విజయవాడ లో జన్మించారు. 

తర్మడి తూములూరు శివకామయ్య. భ ర్త వెంకట 

సుబ్బయ్య. నివాసం కొచలి. 1980 “రో ఉప్పే సత్యా 

(గహంలో 6 బూసముల కఠిన శిక్షను వెలూరు 

జైలులో అనుభవించారు. 1082లో విదేశ పస్తు బహి 
ష్కరణ (ప్రచార సందర్భంలో || సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించి, శ మాసాల తర్వాత వెల్లూరు జై లు 

నుచి విడుదల చేశారు, 1945 లో కీ ర్రిశేమలు. 

మహమ్మ దె గౌన్ సాహెబ్ 

వ్యాపారి. తండ్రి నన్నెమియా. 1822 లో సహాయ 
నిరాకరణోద్యమంలో 0 మాసముల కఠిన శిక్షను 

వెలూరు, కడలూరు జైళ్ళలో అనుభ నించారు. 
యం 

"వె న్నెలకంటి రాథువయ్య 

1897 లో జన్మించారు. నెల్లూరు నివాసి. తండడీ 

పాపయ్య. అడ్వకేట్. 1912 లో వందేమాతరం 

ఉద్యమంలో చేరారు. 1921 లో నిరాకర 3 
హ్ 

స 
§ (an) 

ణోద్యమఐలో [సంవత్సర కఠి 

అనుభవించారు. [001 ల్ ఉప సత్యాాగహంలో 

వంచారు. 1940 లో వ్యక్తి సత్యాగ్రహంలో 

6 మాసాల కఠినశిక్షను వెల్లూరు, తిరుచునాపల్తి 

జైళ్ళల్లో అనుభవించారు. 1949 లో కిట్ ఇండియా 

సందర్భంలో 2 న్నర సంనత్సరాలు వెల్లూరు, అమ 

రావతి తళ ల్లో డిలఅన్య్యూగా నిర్బంధింపబడ్డారు. 

1921 లో నెల్లూరు జిల్లా కౌం్యగెసు సంఘ మొదటి 



తర్వాత అధ్యక్షుడు. ఎ.వఐ.సి 
(పకౌశం మంత్రివర్గంలో 

పార మెంటరీ కౌర; గదర్సిగా పనిచేశారు. గిరిజనా భ్యుద ap) భి 

యానికి గటి కృష చేశారు .1978 లో పద్మ భూషణ్ 
ర్లు 

చిరును పొందారు 

ఖానా సుబ్బారావు 

1896 లో నెలూరు బిలాలో జన్మించారు. తండ్రి 
ae) 

సుందరరామారావు, లాయర్. ఉపాధ్యాయుడు, 
(ప్రముఖ ప్యాతికేయు డు, రచయిత, (ఫ్మపెస్ 
జర్నల్, ఇండియన్ ఎక్ త్చ్మ్మపెస్, స స్వరాజ్య, ఆర్మధ 

ల పభ_పతికలలో ఎడిటర్గా పనిచేశా రు, ఉప్పు 

సత్యా(గహంలో 6 మాసాల కఠినశిక్షను వెల్లూరు 
జై లులో అనుభవించారు. 1889 లో మ।ద్రాసులి 
శాసనోల ల్లంఘన సందర్భంతో త్రీ వమైన ఆాశస్టివ 
శరీరమంతా ర్ క్త సిక క మెపోయింది." ఈ దురంతాన్ని 
గురించి టిటిష్ః పార్ట మెంటులో తీీవంగా ఖుండించ 
బడింది. 

1932 లో 6 మాసాల కఠినశిక్షను మద్రాసు, 
వెల్లూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమ “సందర్భంలో 1942 సె పైెంబరు నుండి 
1944 వృపిల్ వరకు మ్రాను, వెల్లూరు, తంజా 
పూరు జైళ్ళలో డి ఇన్య్యూగా నిర్బంధింపబడ్డారు. 
1961 రో కీ ర్రీశేమబు. 

ఓరుగంటి వెంకటసుబ్బయ్య 
1882 లో జన్మించారు. కావలి వాస్తవు 

తండి లక్ష్మ్మనారాయణప్ప. పీడరు. 1వ! లో 
సహాయని రాకరణోద్య మంలో నౌగయవాద వృ తిని 
మానివేశారు. 1922 లో సహాయనిరాకరణ 
దుంలో | సంవత్సరం కఠిసశిక్షను అనుభవించారు. 
ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 1980 లో 
కఠినశక్షను నెల్లూ వారు, బళ్ళారి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 
అనుభవించారు 1097. $$ లో మద్రాసు రాష్ట్ర శాసన 
సభ సభ్యు డు. 1941 లో వ్యక్తి సత్యా_గహంలో 
రీ మాసాల కఠినళిక్షను వెల్లూరు, ఆలీప్పరం వగా 
అనుభ ంచారు. 1942 ఆగస్తు నుండి 

4 మాసముల 

1942 దిగ 
బరు వరకు వెల్లూరు జెలులో డజెన్యూగా నకం 
ధించబడ్డారు. 1976 తొ క్షీ రిశేషులు. 

మాసాల కఠినిక్షను అనుభవి చాపు. 

స 

1950 లో కీ రిశేమలు, 

రు తాలూకా అలూరు వాన వ్యులు, తండ్రి 
ఫూ Mane. 

రామయ్య. 3కు. 1980 లో ఉపం సత్యా_గహంలో | భీ" న్ా 
(2) 

2 సంవ త్సరన యుల కఠినశిక్షను రాజ మం(డి, తంజ్రా 
తారు. దై గర్ స్టల్ స్కూళ్ళతో అనుభవించారు. 

స్టా సనోల ఘన ఉద్యమంతో 7 న్నర 

క్ త్తపట్ట్రణం 
రాజకీయ పాఠశాలలో చేరినందున బి మాస్తాల "కఠిన 
శిక్షను రాజమ౫డి జె లులో అనుభవించారు. క్విట్ 
ఇండియా సంచర్భంతో 1940 జూన్ నుండి 1942 
జూన్ వరకు బెల్లు రు జెలులో డ్ కెన్య్యూగా వుంచ 

ర్ 

బడ్డారు. తాయప[త గహీః త్ 

3 

[a 

తూములూరు అనంతపద్మనా నాభయ్య 
కోవూరు తాలూకా గండవరం గామ వాస 

వ్యులు. తండ్రి రాఘవయ్య. 1922లో సహాయ నిరా 
కరణోద్యమంలో ఫోలీస్ న్నె స్పెక్టర్ ఉద్యోగానికి 
రాజీనామా చేశారు, నెల్లూరు ఖాదీ డిపో మేనేజరుగా 
పనిచేశారు, ఉప్పు నత్యాంగహంరో 1931 లో 
6 మాసాల కఠనశి కను నె నెల్లూరు, వెల్లూరు, తిరుచునా 
పర్తి జెళ్ళల్లొో అనుభవ చారు. 1982, 1942 జాతీయ 
ఉద్యమాల్డా "పాల్లొనా న్నారు, గొప్ప స తన యావ 
దాస్పిని సి స్వాతర్యత్య పోరాటంలో పోగొటు టుకొన్నారు. 
నెల్లూరు జిల్లా కౌం(గైను న ఘ కార కవర్లో. నభ్యుడు 
గానూ, నెలూరు పట్టణ కాంగను సంఘ అధ్యక్షుడు 
గానూ పనిచేశారు. 

గణవం బాలకృష రెడ్డి 
రం యె 

1914 లో ఉదయగి5 తాలూకా వింజమూరులో 
జన్మించారు. తండి చెన్నారెడ్డి. 1980 ఈ ఉప 
సత్యాాగప కం లె మెనర్ అయినందున 
విడిచి పెట్టారు. 1332 లో హిందూసాన్. సోషలిను 
పబ్లి క్ ఆర్మీలో సభ్యుడుగా చేరారు. 
మద్రాసు కటకేనులో 2 సంవ తరాల  కఠినశిక్షను 
అనుభవించారు. 

1942 లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమురో వెల్లూరు, 
జెలులో ఒక వత్సరం డిపెన్యోగా సృంచోదిడిరి. 



నం(/గౌమ బోరి[లో 

గంగా చినకొండయ్య 

19]7 లో ఆత్మకూరు తాలూకా వాసిలి (గాములో 

జనిర్థించారు. తం(డీ సుబ్బయ్య, పాత్రికేయుడు 

1940 లో యుద్ద వ్యతిరేక నినాదాలు చేయుటవల్ల 

1 సంవత్సరం కన నిక్షను వెల్లూరు. కోయ బత్తూరు 

ఆలీపరం జె జైళ్ళల్లొో అనుభవించారు. 1041 జూన్ 

నుండి ఒక 'సంవక్సరం వెల్లూరు జైలులో ఉఇన్య్యూగా 

పుండీిరి. కిట్ ఇండియా “ఉద్యమంలో 9 మాసొచు 

కఠిన శిక్షను అనుభఏస్తుండగా విడుదల చేయ 
బడ్డారు. 1943 లో అదే ఉద్యమంలో 4 మాసాల 

కఠిన శిక్షను ఆలీపూర్ జైలులో అనుభవించారు. 

_పాృాతికేయుడు. 1952 లో మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభ 

సభ్యు డుగానూ 1962 లో ఆం(ధపదేశ్ శాసనసభ 

సభ్యుడుగా ఎన్నుకో బడ్డారు. 

ముతరాజు గోపాలరావు. 

నెల్లూరు వా స్తవ్యులు. త౦ డ్రి రంగారావు. 

1920 లే చదువు మానివేశారు సహాయ నిరాకరణో 

డ్యమ సందర్భంలో మా కొద్దు యా తెల్ల దొరతనము. 

అనే పాట పాడినందుకు 1522 లో T సంవత్సరం 

కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, కడలూరు జై జైళ్ళల్లో అనుభవిం 

చారు. 1080 లో ఉస్పు సతా గహ. లో 1 [| మాసాల 

కఠిన శిక్షను నెల్లూరు, ఆలీపురం, రాజమం(డి' జై ళ్ళల్లో 

అనుభవించారు. వ్య క సతాకగహ 3 సందర్భంలో 4 

మానాల కఠిన శిక్షను ఆలీపురం క్యాంపు జెలులో 

అనుభవించారు. కిట్. ఇండియా ఉద్యమ సంద 

ర్భంలో 1942 ఆగస్తు నుండి 1944 డిశంబరు వరకు 

వెల్లూరు, తంజావూరు జెళ్ళల డబన్యూగా వుంచ 

బడారు. నెల్లూరు పట్టణ కాం (గెను సంఘ అక క్షుడు. 
a 

చళ్ళ గురునౌథం 

1905 లో వెంకటగి9లో 

పుల్లయ్య. 1982 లో శాసనోల్ల ంఘస ఉద్యమంలో 

! సంవత్సరం కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, కన్ననూరు 

జై ళృల్లో అనుభవించారు. 1941 లో వ్యక్తి సత్యా 
గహ సందర్భంలో 8న్నర మాసాలు కథన శిక్షను 

నెల్లూరు, బళ్ళారి, ఆలీసృరం జెళ్ళల్లో అనుభవించారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1 1942 నవంబరు నుండి 

1944 డిశందిరు వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు 

జై జెళ్ళల్లో డిటెనూూగా వుంచబడ్డారు, 

జన్మించారు. తండి 

గండరం వా సవ్యులు. తండ్రి ప్రణీ; 

169 

ఓరుగంటి రామచం[దయ్య 

1912 లో కావలిలో జన్మించారు. తండి వెంకట 

సుబ్బయ్య. 1930 లో ఉప్పుసత్యా(గహ సందర్భంలో 

6 మాసాల శిక్షను వెల్లూరు బళ్ళారి జె జెళ్ళర్ణ్ అనుభ 

ఏంచారు. కాకినాడ బాంబు కేసు సందర్భంలో భయం 

కరా చాంతోపాటు అరెస్టు చేయబడ్డారు. నిక్ స సంవత్స 

రాల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. యమ్.ఏ 

హెద్ .డి. (లండన్) ఆం(ధ యూనివర్శిటీలో వరత 

శాఖకు _ అధిపతిగా. పనిచేశారు. అనేక చార్మెతక 

గంధాలు రచించారు. మీరాబాయి కీ రనజు తెనిగిం 

చారు. 

బొమ్మా "శేషం రెడి 
(శ) 

జన్మించారు. కోడూరు తాలూకా 

అ య్య ప 3 డ్డి. 

1920 లో నాగపూర్ కౌాం్మగెసుకు (పతినిధిగా 

వెళ్ళారు. 1980 లో ఉసప్పుసత్యా_గహంలో $మాసాల 

కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, బళ్ళారి జెళ్ళల్లో అనుభం 

చారు. 1941 లో వ్యకి క్రి సత్యాగ్రహంలో శీ మాసాల 

కఠిన శిక్షను ఆలీపకళో జెలురొ అనుభవించారు. 

1942 రో కిట్. ఇండియా ద ఉద్యమంతో 23 [సంవత్స 

రాల పొటు వెల్లూరు ,తంజా వూరు జెళ్ళల్లో డే టనూ వగా 

1901 తొ 

వుంచబడిరి. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పెన్షన్ 

స్కీము రాష్ట్ర సలహా స ఘ సభ్యుడు. తా్యమవీ[త 

(గహీత. 

పొట్టి శ్రీ వాములు 

1901 లో మ్మదాసులో జని్మంచారు. కౌవలి 

తాలూకా జువ్వలివిన్నె (గామవాసుబు. తండ్రి 
గురవయ్య. 1927 లో శానిటరీ ఇంజనీర్ ఆఫీసులో 

ఉద్యోగం మానివేసి సజర్మతీ ఆశ్రమంలో చేరారు. 

గుజరాత్లో (గామ సేవ్నాశమ సంఘంలో 1 న్నర 

సంవత్సరం పనిచేశారు. కషాజిలా కొనురుదో 
ఇట. 

2 నో లు లో లో 

గాంధీ ఆశ్రమంలో 4 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. శాస 

క్ 

నోల్ల (ఘన, వ్యక్తి సత్యా_గహం, ఉప్పునత్యా(గహ 

ఉద్యమాలలో హాల్లోని శిక్షి రప. డారు. 1040లో కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమంతో 6 మానా కఠిన శిక్షను ఆలి 

పూర్ జైలులో అనుభవించారు. సర్వోదయ, హరిజన 
ఉద్యమాలలో ప పని చేశారు. (ప్రత్యేక ఆంధ రాష్ట్రం 

కొరకు 19- 10- 1952 నుండి 16-12-1952 వరకు 
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58 రోజులు నిరాహార (వతంచేసి ప్రాణాలు కోల్పో 
యారు. వీరి నిరాహారదీక్ష ఫలితంగా, (ప్రత్యేక ఆంధ 
రాష9ం ఏర్పడింది. 

లె 

కడప జిల్లా 
య।|రవపురెడి ఆదినారాయణరెడి LC డె 
1916 లో రాయవరంలో జని్మాంచారు. తండి 

నాగిరెడ్డి. బి.ఏ. రైతు. వ్యక్తి సత్యా_గహంలో 

1841 లొ 8 మాసాల శిక్షను వెల్లూరు సెంటల్ 
జెలులో అనుభవించారు. జిల్లా కొంగను కమిటీ 
సభ్యుడు. క్విట్ ఇండియా “ఉద్యమంలో 1842 
డిశంబటు నుండి 2 సంవత్సరాలు వెల్లూరు, తంజా 

పూరు జైళ్ళల్లి డితెనూ్యగా వుంచోబడిరి. 1969 

నుండి ఏ.ఐ.సి.సి. సభ్యుడు. 1940-49 వరకు జిల్లా 
కాం(గెను సంఘ అధ్యక్షుడు. ఆజాద్ హింద్ అనే 

తెలుగు వారష్మతికకు సంపాదకులు. 1852 నుండి 
1954 వరకు, 1954 నుండి 19882 వరకు యు.ఎల్. 
ఎ.గానూ, 1964 నుండి 1970 వరకు రాజ్యసభ 

సభ్యుడుగాను వున్నారు. 1974 లో ఆంధప్రదేశ్ 
లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడుగా ఎన్నికయ్యారు. 

క, బాలనారాయణ రెడ్డి 

(పొద్దుటూడు వ్యా స్త్యు లు. తండ్రి చెంచురెడ్డి. 
అడ కేట్". 1921, “30 నె స్వాతంత్ర్య ఫోరాట 
ఉద్యమాలలో నాల్లొన్నారు. 6 మాసాల. కఠిన శిక్ష 
అనుభవించారు. 1941 లో వ్యక్తీ సత్యా_గహంలో 
రీ నెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, బళ్ళారి, ఆలీపురం 
జై జె ళృల్లో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
1942 డా సెంబరు నుండి 1944 డిసెంబరు వరకూ 
వెల్లూరు, తంజావూరు జెళ్ళల్లో డిబన్యూగా వుంచ 
బడీరి. ఆంధ యూనివర్శిటీ సెనేట్ సభ్యుడు. కడప 
జిల్లా కాం(గసను సంఘ సభ్యుడుగా వున్నారు. 

వై . ఈశ్వర రెడ్డి 

1915 లొ జమ్మలమడుగు ఆ తాలూకా పెద్ద పసుప్పల 
(గామంలో జన్మించారు. తండ్రి చినవెంకట సుబ్బా 
రెడ్డి. బిఏ. 1941 లో వ్యక్తి క్రి 

త్రి మాసాల శిక్షను వెల్లూరు, 

అనుభవించారు. పాలూరులో 

సతా గగహంలో 

“ఆలీపుళం జెళ్ళలో 

మొదటి రై తు సభను 

తోలుగునాట నలం [త్యో 

యేర్చాటు చేశారు. 1941 లో జిల్లా కొం(గెసు కమిటీ 

సభ్యుడు. 1945 లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుడు. 
[05257 లో లోక్ సభ సభ్యుడుగ్నూ 1958 62 డో 

ఆంధ్రపదేశ్ లెజిస్టైటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడుగానూ 

ఎన్నుకోబడి 3. కడప నియోజక కవర్గంనుండి 1962,67, 

71 లతో లోక్స భ సభ్యు డుగా ఏన్నుకో “బడ్డారు. 

వ. బి. కొండా రెడి 
యె యె 

1900 తో పులిమెదల తాలూకా పెద 

జూతూర్ లో జన్మించారు. తండి. పెద బూసిరెడ్డి. 

వ్యక్తి సక్యా(గ్రహంల శిక్ష అనుభవించారు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో తీవ్రమైన లాఠీఛార్డికి 

గురయ్యారు. 1942 డిసెంబరునుండే | సంవత్సరం 

కఠిన శిక్షను ఆలీపూర్ క్యాంపు జై లులో అనుభ 

వించారు. _ విడుదలైన వెంటనే 1945 వరకు 

కస్ననూర్, తంజావూరు, వెల్లూరు జెళ్ళర్లో 

డిటెన్యూగా పుంచబడిరి. 6 చేల రూపాయల విలువ 
చేసే పీ ఆస్తి వేలం వేయబడింది. జిల్లా కౌం(గెను 

సంఘ కార్యదర్శిగానూ, ఎ.ఐ.సి.సి, సభ్యుడుగానూ 

వున్నారు. 

కో టి రెడ్డిగారి కోటి రెడ్డి 
1886 లో చిత్తూరుజిల్లా మాదేనపలీ తాలూకా 

కోటి రెడ్డిగారి పల్లిలో జనిగ్టంచారు. కడప నివాసి. 
తండ్రి 'సెద్దారెడ్డి. వాఎషరు, రైతు. 1919.20 డో 
గా గాంధి రౌయీలపను ॥ పర్యటనలో ఆయన వెంట 

వున్నారు. న్యక్త సత్యాగ్రహంలో 1940 లో 
8 నరం శిక్షను వెల్లూరు, తిరుచునా పలి జైళ్ళల్లో 
అనుభవించారు. “క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ ఛో 
1942 ఆగస్లు నుండి 1943 డిసెంబరు వరకు వెల్లూరు, 

అమరావతి "జె జైళ్ళలో డిచెన్య్యూగా నిర్భంధిం చబడారు. 
ఆం(ధ మహాసభకు అధ్యక్షుడు. ఉన్ముడి మాస్ 
రాష్ట్ర 1946-47 లో ఎండో మెంటు, ఎకె కై నట్ 

. మాతిగానూ, 1953.54 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర రివిన్యూ 
మంతిగానూ, 1962 వరకు శాసనసభ్యుగ “గానూ, 
1964.70 వరకు ఆ౦(ధ్రపదేశ్ లెబి సెటివ్ కౌన్సిల్ 

సభ్యు డుగానూ వునా ఎరు. 

కల్లూరు ఓబుల రెడ్డి 

1919 లో జమ్మలమడుగు తాలూక. పెనికలపాడు 
(గామంలో జన్మించారు. తండి పెద్ద మునయ్య. 

థ్ 



నంగాయ బోరి [తో 

రైతు. 1941 లో వ్యక్తి సత్యాాగహ౦లో 

10 రోజులపాటు నిర్బంధంలో వుంచ బడిరి. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 1913 నుండి 2 సంవత్సరాల 

కఠిన శిక్షను ఆలీపూర్ క్యాంపు జైలులో అనుభ 

వించారు. అనంతపూర్ రాష్ట్ర కాం్యగెసు (బాంచి 

ఆఫీసు సంయు క్త కౌర్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

వోతురాజు పార సారథి 

1916 లో రాజంపేట తాటకా కోడూరుకో 

జన్మించారు. తండి గం గి చెట్టి. గాసనాలింఘు 

ఉద్యమంలో చదుపు మానివేశారు అడవి సత్యా గహ 

ఉద్యమంలో త్మీనమైన లారీదెబ్బలు తిన్నారు. వ్యక్తి కి 

సత్యాగహంలో 8 మాసాల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, 

ఆలీపరం జె జె ళ్ళల్లో అనుభవించారు. 1943 తో 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో మాసు కౌలేజీలను 

బహిష్కరింపమని విద్యార్థులను రెచ్చగొట్లగా 

6 నెలల కఠిన శిక్షను ఆలీప్పరం క్యాంపు జై జెలురో 

అనుభవించారు. రవీంద్రుని గీతాంజులిని తెలుగులోనికి, 

కాళిదాసు కుమారసంభవాన్ని ఇంగ్లీ మలోనికి అనువ 
దించారు. 

1935-88 లో ఎ.ఐససి.సి. సభ్యుడుగానూ, జిల్లా 

కాం_గెసు సంఘ (ప్రధాన కార్యదర్శిగానూ పని 

చేశారు. 1955-62 లో ఆంధప్రదేశ్ యమ్ ఎల్.ఎ. 

గానూ, 1967 లో లోక్సభ సభ్యుడుగా ఎన్నుకో 
బడ్డారు. 1970-71 తో శేంద'డిపూ jటీ మంతి, 

1§71 లో తిరిగి లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. 

భాస్కర రామశాస్త్రి 

1909 లో చిత్తూరుజిల్లా పంగనూరులో జని్మం 

చారు. జమ్మలమడుగు నివాస. తం|(డి 

వెంకట్రామయ్య . జర్నలిస్లు - 1934 లో హరిజన 

బాలుర హాస్టల్ నడిపారు యుద్దని ధి పసూళ్ళకు 

వ్యతిరక వ. ర్ం చేనినందుకు 1940 లో 

18 మాసాల కఠిన శిక్షను వె వెల్లూరు, తిరుచునాపల్తి , 

ఆలీపురం జె జై శృల్లో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను ఆలిపూర్ 

క్యాంప్ప జైలులో అనుభవించారు. ఉప్పలపాడు 

(గామంలో “రాజకీయ పాఠశాలను నడిపారు. 1943 

నుండి 1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో 
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డిజెన్యూగా వుంచబడిరి. 1946 లో జమ్మల 

మడుగులో జిలా చేనేతవారి సంఘాన్ని ఏర్పాటు 

చేశారు. త్యామష్మత (గహీత. 

కర్నూల్ జిలా 
ఇర) 

సిర్ దార్ అమరావతమ్మ 
కోట కర్నూల్ నవం, తండి ఎనుముల 

అంకన్న. భ ర్త నాగప్ప. వ్యకి సత్యా (గ్రహంతో 

2 నెలలపాటు కర్నూల్ సబ్ న్ జే రొ నుంచబకిరి. 

1941 నుంచి 10 మాసాల కఠినశిక్షను వెల్లూరు 

జై లులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 1942 లో 1 సంవత్సరం శిక్షను వెలూరు 

జైలులో అనుభవించారు. కీ రిశేషులు. లా 

కానాల అంకి రెడ్డి 

1916 లో ' కోయలకుంట్లలో జనోక్టెంచారు. తండి 

రామస్వామి రెడ్డి. రైతు. సు టూరు జిల్లా మంతెన 

వారి పాలెంతోనీ రాజకీయ పాఠశాలలో 1987 లో 

శిక్షణ పొందారు. వ్యక్తి కి సత్యా(గహులో ర నెలల. 

కఠినశిక్షను బళ్లారి ఆలీచ్చరం జెళ్ళల్లో అనుభఏంచారు. 

కి (ట్ ఇండియా. ఉద్యమంలో "పాల్లోనిం. 1946_51లో 

జిల్లా కౌం(గొను సంఘ సెక్రటరీగా పని చేశారు. 

1005. 58 లొ వెంక పేశ్వర యూనివర్శిటీ సెనేట్ 

సభ్యుడు .జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు జిల్లా కో_ఆపరే 

టివ్ మార్కెటింగ్ సొసైటీకి డై రెక్షరు. ఇంకా 

అనేక సంఘాలకు సభ్యు. డుగొను దేవా లయాల మేనే 

జింగ్ ట్రుగాను ఉనా న్నారు, 1978 లో ఆం(ధ(పదేశ్ 

శాసనసభా సభ్యుడుగా ఎన్నుకోబడిరి. 

కాళి రెడ్డ దయానంద రెడ్డి 

అల్ల ఇవ (హు స్సెన్ రెడ్డి) 

నంద్యాల తాలూకా తొగిర్చడు (గ్రామ వాస 
ఠి 

వ్యులు.. తండ్రి జాలి రెడ్డి “రై తు. వ్యక్త కి సత్యా 

' గహంలో 5 నలల. క్రైన$క్షను బళ్లారె. = ఆలీపూర్ 

జైళ్ళ ల్లో. అనుభవించారు. దేశ క రక్షణలు “చట్టం (కింద. 

కో 1941 లో 9 భూసొ కఠికినక్షను బళ్ళారి 

ఆలీపూర్, జైళ్ళలో అనుభవించారు క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో ర్ సంవత్సరాల శిక్ష విధించి 12 
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దెబ్బలు కొట్టి ఆలీపూర్ క్యాంపు జెలుతో వుంచ 

బడిరి. కాని ఒక నెల తరువాత నిరోషి అని విడిచి 
౧ 

పెట్ట బడ్డారు. నంద్యాల తాలూకా కాంగెసు సంఘ. 

కార (1 దర్శిగా వున్నారు. 

దాశరథి గోవిందదాన్ 

1899 లో ఆలూరు చింతగుంట 

గామంలో జన్మించారు, తం(డి నరసింహయ్య. 

టీచర్ పోస్టుకు రాజీనామా ఇచ్చి 1980లో కాంగో 

సులో చేరారు. వ్యక్తి సత్యాాగహంలో పా లొని 

1940 లో 6 మాసాల కఠినశిక్షను బళ్ళారి, వెల్లూరు 

జె జై ళృల్లొ అనుభవించారు. 1888 లో హరిజన హాస్టల్ 

సిడీపారు. 1987 లో 1946 లో మృదాస్ శా సనసభ 

సున గా ఎన్నుకోబడిరి. 1967 లో ఆంధ్రపదేశ్ 

సన సభకు ఎన్నుకోబడిరి. 1972 లో కీ ర్థీశేమలు. 

1912 లో కర్నూల్లో జన్మించాడు. కుట్టుపని 

వృత్రి. 1841 తో యుద్ధ వ్యతిరేక నినాదాలు “చేసి 

నందులకు 2 

జైలులో అనుభవించారు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమ 

సందర్భంలో ఏ సంవత్సరాల కఠిన శిక్షను ఆలీపుర ౦ 

కాంపు జైలులో అనుభవించారు. 

"దేశాయి కువ్వూరావు 

నంద్యాల నివాసి. తండి గుండూరావు. రెతు 
' Gm 

వ్యకి సత్య్యాగహంల 6 నెలల కఠిన శిక్షను 

బళ్ళారి, ఆలీప్పరం జెళ్ళల్లొో అనుభవించారు. 1942 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1042 డిశంబరు 

నుండి 1944 డిశంబరు వరకు తంజావూరు, వెల్లూరు 

తై ళ్ళల్లో డిటెన్యూగా పుంచబడిరి, 

అల క హో, ' 

వులకుుర్తి లక్ష్మ రెడ్డి 

1905తో కర్నూల్ తాలూకా ఉలచల (గామంలో 

జని్మించారు. కర్నూల్ నివాసులు. అడ్వకేట్. వ్యక్తి 

6 నెలల కఠినశిక్షను ఆలీ పూర్ 

క్యాంపు! జై లులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా. 

సత్యా_గహంలో 

సందర్భంలో 1942 అక్షోబరు నుండి 1944 డిశం 

బరు వరకు 

నెలల కఠిన శిక్షను ఆలీపూర్ ల క్యాంపు 

వెల్లూరు, “తంజావూరు జె జై ళృల్లో డికె . 

కోలుగునావీ నొంతం్యళో ఏ 
క్ ల 

న్య్యూగా పవపుంచబడిరి. జిల్లాబె నోర్లు మెంబరుగను 

ఉ పొధ్యక్షుముగాను ఎన్నుకో నడిగి తాలూకాబోర్డు 

పసి . 1946లో ఎ.ఐ.సి.సి.సభ్యుడుగా ఎన్నుకో. 

బడిరి. న నుండి 1942 వరకు జిలా హరిజన 

సేవక సంఘ కార్యదర్శి: 1940 లో ఆం(ధ యూని 

వర్శిటీ సెనెట్ సభ్యుడు. 1958-60 వెంకటేశ్వర 

యూనివర్శిటీ సెనేట్ సభ్యుడు. కర్నూర్ జార్ 

ఎసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు. 

రెడ్డెం కొండా రెడ్డి రామలింగా. రెడ్డి 

1922 లో ఆళ్ళగడ్డ తాలూకా చాగలమ్మఏ 

(గామంలో జన్మించారు. సెనాగ్రామం, శాంతి 

నికేతన్లలో చనివారు. వ్యక్ సత్యాగ్రహంలో 

4 మాసాల కఠిన శిక్షను బళ్లారి, సలీపురి జెళ్ళల్లో 

అనుభవించారు. కి ఫట్ ఇండియా సందర్భంలో 

1సంవత్సరం కఠినశేక్షను ఆలీప్పరం క క్యాంపు జై జెలులో 

అనుభవించారు. తూర్పు బెంగాల్లో 1946 లో 

నవ ఖాలీ శాంతి య్మాతలో గాంధీతో పాటు పాల్లొ 

న్నారు. 1940 లొ తాలూకా కాం గెసు సంఘాధ్య 

క్షుడు. 194! నుండి 1946 వరకు జిల్లా కౌం(గెను 

సంఘ కార్యదర్శి. ఆం(ధ యూనివర్శిటీ సెనెట్ 

సభ్యుడు. జిల్లాబోర్లు సభ్యుడు. జిల్లా (గంథాలయ 

వైర్ మెన్. "సర్వోదయ భూదాన ఉద్యమాలతో 

సన్నిహిత సంబంధం పుండేది. ఖాదీ, గ్రాము పరిశ్రమ 

సంఘ డె రెకరు. 

యమ్. శంషేర్ బేగ్. 

1916 రో కర్నూల్లో జన్మించారు. పాణ్యం 

నివాసి. తండి కాదర్ బేగ్. రైతు. వం కి సత్యా 
బ్య 

(గహంలో 9 నెలల కఠినశిక్షను వెల్లూరు, ఆరీపురం 

జెళ్ళల్లో అనుభవెంచారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 లో 

1 సంవత్సరం కఠినశిక్షను ఆలీప్పురం క్యాంప్పజై లులో 

అనుభవించారు. జిల్లాబోర్లు సభ్యుడు. ఆంధ్ర యూని 

వర్శిటీ, మాస్ యూనివర్శిటీ సెనెట్ సభ్యులుగా 

1948-49 రో వుండిరి. 1966, 1972 లో రెండు 

దఫాలు ఆంధ్రపదేశ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడుగా ఎన్నుకో. 

బడ్డారు. 



నోం[గామ భరి [తో 

నయకాంతి సంకర రెడ్డి 

1898 లో కర్నూల్ తాలూకా ముడుమల (గామ 

ములో జన్మించారు. తండి కృష్ణారెడ్డి, వి.ఎ. 
చదువుతూ సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో చదువు 

మానేశారు. 1940 లో యుద్ధ వ్యతిరేక (ప్రచారం 
చేసినందుకు 9 నెలల కఠిన శిక్షను వెలూరు, తిరుచు 

నాపల్తి జైళ్ళల్లో అనుభవించారు. 1942 అగష్టు 

నుండి 1544 ద్శ ౦బరు వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు 

జైళ్ళలో డిటెన్యూగా వున్నారు. 1952583 5 

రాజగోపాలాచారి మంత్రివర్గంలో స్థానిక పరిపాలన 

శాఖ నుం(శి. 1935.38 లో జిల్లా బోర్లు అనడు. 

1987. 52 వరకు ఉమ్మడి మదాబీ లెజి స్రేటివ్ 

కౌన్సిల్ సభ్యుడు. 

చొల్ల వరం వెంకట సుబ్బా రెడ్డి 

1908 లో ో కోయలకుంట్లలో జన్మించారు. తండి 

రామస్వామి రెడ్డి, అడ్వశేట్. వ్య క్రి సత్యా(గహంలో 

6 నెలల కఠినశేక్షను ఆలీపురం క్యోంపజై లులో అను 

భవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 

అక్షోబరు నుండి 1945 వరకు తంజావూరు, వెల్లూరు 

జైళ్ళల్లో డిజన్యూగా వు చబడిరి. 1955 మండి 

74” వరకు ఆంధృ్శపదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడు. 

1962, 1967లో ఆం(ధ్రపదేశ్ ౩ శాసనసభా స్పేకరుగా 

ఎన్నుకోబడిరి. 1965 తో సోవియట్ రమ్యా వెళ్ళిరి. 

19070 లో లండన్లో కాసున్వెలు పార మెంటరీ 

ఎసోసియేషన్ సెమినార్కు హిజరెరే. జపోన్ మొద 
లైన అనేక విదేశాలలో పర్యటించారు. పి,వి. నర 
సింహారావు మంత్రివర్గంలో డిప్యూటీ చీఫ్ మినిష్టర్ గా 

1971 లో నియమి£పబడిరి. వెంగళరావు మంగి 

వర్షంలో డిప్యూటీ చీఫ్ మినిష్టర్ గా 1973 లో నియ 

మింసబడిరి. 1974 లో కీ ర్రిశేషులు. 

నివ రి వెంతట సుబ్బయ్య 

1910 త్ ప త్తికొ ండలో జన్మించారు. నంద్యాల 

నివాసి. తండ్రి అచ్చయ్య. బి.ఏ. గవర్న మెంటు 

ఉద్యోగానికి యిచ్చారు. రాజీనామా స్వరాజ్య 

ప్మత్రికకు సబ్ ఎడిటర్ గా పని చేశారు, వ్యక్తి సత్యా 

గహ సందర్భంలో: 1940 లో.8 మాసాల కఠిన, 

శిక్షను. వెల్లూరు, ఆలిపురం జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
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క్విట్. ఇండియా ఉద్యమంలో 

చేయుటవల్ల యీాయనను పట్రించి యిచ్చినవార్కి 

వెయ్యి రూపాయల బహుమతి యువ్వబడునని 

(ప్రభుత్వం (పకటించింది. 1944 లో ౫ సవాగామంలో 

గాందీగారివద ఏ సూసాలపాటు ఉండిరి. 7 గాందీబిీ 

సలహా (ప్రకారం పోలీసులకు లొంగిపోయారు. 
6 మాసాలపాటు కర్నూల్ సబ్ జైలులో వుంచి 

విడుదల చేశారు. 1848 $2 ఉమ్మడి మ(డాస్ 

రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యుడు. 195864 వరకు ఆం(ధ 

(పదేశ్ లెజిసే సేటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు. 1987-1971 

వరకు పసి. సభ్యు డుగానూ 1087. 

48 వరకు కార్యవర్గ సభ్యుడుగానూ, కర్నూలు జిల్లా 

కౌం(గెస్ సంభ పేధాన కార్థదర్శిగానూ,, 60_ [4లో 

అధ్యక్షుడుగానూ పున్నారు. “మన సీమ” అనే వా 

ప్మతికను 1958-55 వరకు నడిపారు. న. 

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సలహో సంఘసభ్యుడుగా 

197476 వరకు ఉండిరి. 1974 లో ఆం(ధ(పదేక్ 

లెజిసేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మెన్గా పుండిరి. 1978 లో 

కీ ర శెషులు. 

రహస్యంగా పని 

అనంతపూర్ జిలా 
C9 

పెద్దగొంది కొండప్ప 

1905 లో జననం. అనంతపూర్ తాలూకా సింగ 

నమల, గామ నివాసి. తండ్రి సుబ్బారాయుడు. 
వ్యాపారస్తుడు. 1982 శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో 

18 నెలల కఠినశిక్షను బళ్ళారి జె లులో అనుభవిం 

చారు. 1941 లో వ్యక్తి సత్యాాగహంలో 4 మాస 

ముల కఠినశిక్షను బళారి జె లులో అనుభవించారి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 నుండి 1944 
వరకు డిబన్యూగా వేలూరు తంజావూరు జైళ్ళలో 
వుంచబడిరి. రెండుసార్లు మునిసిపల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు 

గాను, ఒకసారి ఉపాధ్యక్షుడుగాను ఎన్నికయ్యారు, 
జిల్లా. కౌం[గెస్ . సంఘ కార్య దర్శిగాను, రాష్ట్ర 

కాం(గెను సంఘ సభ్యుడుగా వుండిరి. 

తరిమెల నౌగి రెడ్డి 

1917 లో తరిమల [గామంలో. జన్మించారు. 

తండి సుద్బారెడి. యమ్. లో లం బడ * ఏ. యల్. యల్. బి. 
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బెనారస్ యూనివర్శిటీలో చదివారు. 1880 లో 
విద్వారి గా వుస్నవడే నిషేధ సాహితా?ని? పంచి 
నందుట. 1 ర కఠినశిక్ష అనభపుచారు. 

1940 లో వ్యక్తి కి సత్యాగహంలో |] సంవత్సరం 

కఠినశిక్షను బళ్ళారి, వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి జెళ్ళల్లో 
అనుభవించారు. 1941 "నుండి 1942 వరకు వెల్లూరు 
జైలులో డిశెన్యూగా వుంచబడిరి. ఆంధ వేళ్ 

మార్కిస్లుపార్తీ కార్యదర్శిగాను, ఆం|ధ రాష్ట్ర 

శాసనసభలో 050. 54 లోనూ 1962_67లో ఆంధ 
(పదేశ్ శాసనసభ (పతిపక్ష నాయకుడు. 1968 లో 

విప్తవ కమ్యూూనిస్తు పార్టిలో చేరి శాసనసభ సభ్యతాా 

నిక్ రాజీనామా చేశాడ 

హరె సమ్ముదం నరసింగరావు 
1008 లో మడకశిర తాలూకా హరెసము(ద్రంలో 

జన్మించారు. తండి లక్ష్మీపతిరావు, సీతానగరం 

గౌతమీ సత్యాాగహ ఆశ్రమంలో 1929 లో చేరారు. 

ఉప్పు. చేయట, కల్లు అంగళ్ళు వద్ద 144 సెక్షన్ 

ధిక్కరించి పికెటింగు స్ చేయ సందర్భంలో ఒక నెల 
కఠినశిక్షను అనుభవించారు. దర్శన ఉప్పుకొటారిమీద 

దాడీ చేసినప్పుడు తీవ్రమైన లాఠీఛార్జీ కి గురయ్యారు. 
1982 లో సహాయనిరాకరణోద్యమంలో 6 నెలల 
కఠినశిక్షను బళ్ళారిజై లులో అనుభవించారు. వ్యరి 
సత్యా(గహంలో 1941 ఎ(పియల్ నుండి జులై వరక 
అలీపురం జెలులో 4 మాసాల కఠినశిక్షను అనుభ 
వించారు. “క్యాట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 లో 
విరాళాలను పోగుచేయుచుండగా ఒక నెల శిక్షను 
విజయవాడలో అనుభవించారు. 1995-42 వరకు 
రాష్ట్ర కాం(గైసు సభ్యులు, 1941 నుండి 1945 
వర్శకు జిల్లా కాం(గెను కార్యదర్శి. 

| వభాకర్ జీ (జో సెఫ్ 

అనంతపూర్ నివాసి. తల్లి సుబ్బమ్మ. మచిలీ 
పట్నంలో జాతీయ కళాశా లలో” 1986 నుండి 1939 
వరకు చదివారు, గాంధీగారి రచనలవల్ల (వభావితుడె డె 
అహింసావాదిగా మారారు, వార్తాలో సేవాగామ 
ఆ(శంమలో 12 సంవత్సరాలు ఉండిరి. కట్ ఇండియా 

1848 లో ఒక నెల రోజులు రాయ సందర్భంలో 

వుంచబిడిరి. "అంధ్ర పదే వేలూరు. "జై లుటో 

తండి నరసింహాచార్యులు. కి 

కౌలుగునొట న్య త [త్యం 

ర్వ్వోదయమండలి అధ్యక్షుడు, సేవాగామ ఆశ్రమ 
కార్యదర్శి. అఖిల భారత (పకృతి చికిత్సా సంఘ 

ఉపాధ్యక్షుడు. ఆం(ధపడేశ్ భూదాన యజ్ఞ బోర్డుకు 

వైర్ మెన్. ఇంకా అనేక సభ్యుడూ, 
కార్యదర్శి. 

సంస లకు 
(ఈ 

 నీఅం రాజశేఖర రెడ్డి 

1918 లో జననం. అనంతపురం తా తాలూకా ఇల్లూరు 

వా _సవ్యులు. తండి చిన్నప్పరెడ్డి, మదనపల్లి లోనూ 

కానీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలోనూ చదివారు. 

1988 లో కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరారు. ఒక సంవ 
త్సరం ఆ(గా సెంటర్ " జెలులో డిజెన్యూగా 

పుంచబడ్డారు. (టిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 

ఉపన్యసించుటవల్ల 1942 లో 1 సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించి ,ఆలీపురం జైలులో శిక్ష అనుభవి సుండగా 
ఒక నెల తర్వాత వదలివేశారు. 1949 లోనూ 1947 
రోనూ అరెస్టు చేశారు. 1947 ఆగస్లు 15 న విడు 
దల చేశారు. భారత క మూ నిస్టుపార్డీ కేంద్ర 
కౌర్య వర్గ సభ్యులు. 

పవ్వూర్ రామాచార్డు 

1896 లో జన్మించారు. అనంతపూర్ నివాసి. 

కొంతకాలం పినాకిని 
ప్యతిక నడిపారు. 1926 లో “సాధన”. వారపత్రిక 
సంపాదకుడు. 1982 లో శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమంలో 
1 సంవత్సరం కఠినశిక్షను బళ్ళారి సెంటల్ జైలులో 
అనుభవించారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 "సె ప్రైంబరు 
నుండి డిబన్యూగా తంజావూరు జై లులో" నిర్బ్చం 
ధింపబడి 1048 డిసెంబరులో విడుదల చేయబడ్డారు. 
అనంతప్తరం మున్సిపల్ ఛైర్ మెన్గా 1947 నుండి 
51. వరకు వుండిరి. రాష్ట్ర శాసననభ సభ్యుడుగా 
1955 నుండి 1961 వరకు ఉండిరి. 1872 లో కీ ర్తి 
నేషలు. 

నీలం సంజీవ రెడ్డి 

1818 లో అనంతప్పరం తాలూకా ఇల్లూరులో 
జని్మంచారు. తంగడి చిన్నప్పరెడ్డి. కాబేజీ రచువు' 
మానివేసి, 1981 లో స్వాతంత్రోద్యమంలో చేరారు. 
1940 లో న్య క్తి కి సత్యాగహంలో 8 మాసముల 

గ 



నంగ్రొము బోరీ తీ 

కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, తిరుచునా పల్లి జె డై ళృల్లో అనుభ 

వించారు. 1041 జూన్నుండి 1942 “మార్చీ వరకు 

వెల్లూరు జై లుతో డిపెనూ శగావుండిరి. క్విట్ న్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1942 ఆగస్టు నుండి 1945 ఆఖరువరకు 

వెల్లూరు, అమరావతీ జె జే ళ్ళలో డిబనూూగా వుంచ 

బడీరి. 1945 లో మద్రాసు శాసన సభ్యుడుగాను, 

ఆ తర్వాత మద్రాసు కౌంగెసు లెజిస్లేటివ్ పార్తీ 

కౌర్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

మదాస్ రాష్ట్ర కుమార రాజామ్మ౫త్రి వర్ష ౦లో, 
194951 వరకు మద్యని షేధం, అ డొ వులు 

గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రిగా వున్నారు. 

1951-58 వరకు ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం(గనుసంఘ అధ్య 
కుడు, కౌం(గసు వర్కింగు కమిటీ సభ్యుడు. 1952, 

రతి లో రాజ్యసభ సభ్యుడు. 1858 లో (ప్రకాశం 

మంతి వర్గంలో ఆంధ్రరాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమం తి. 

గోపాలరెడ్డీ మం్థత్రివర్షంలోఅదే పదవిలో వున్నారు. 

1956 నుండి 1858" వరకు ఆం(ధ్మశదేశ్ (ప్రధమ 

ముఖ్యమంతి. 1959 నుండి1862వరకు అఖిలభారత 
కౌాం్యగెసు సంఘ అధక్షుడు. మరల 1882ఏ[ పియల్ 

నుండి 1064ఫి; (బవరివరకు ఆర్యధ్యప్రదెశ్ ముఖ్యమం (తి 

1964 లో కేంద్రంలో లాల్ బహద్దూర్ శాస్త్రి మంత్రి 
వర్షంలో ఉక్కు-గనుల శాఖా మండి. 1966 లో 

ఇందిరాగాంధి మంత్రి వర్షంలో పొర విమానళాఖ 

మంతి. ' 1967 నుండి 1969 జూలై వరకు లోక్ సభ 

స్పీకరు. భారత రాష్ట్రపతిగా = 5 సంవత్సరాలు 

వున్నారు. 

కల్లూరు సుబ్బారావు 

1897 లో హిందూపురం తాలూకా, కలూదులో 

జని్మించారు. తండి సూరప్న. తెలుగు వీద్వాన్, 

ఉపాధ్యాయుడుగా కొంతకాలం పనిచేశారు. అనిది. 
సెంటు హోషహ్ టాల్ ఉద్యమంలో పనిచేశారు. 

1921 లో రాయలసీమలో నత్యా గ్రహంలో పాల్గొన్న 

మొదటి సత్యా_గహి. మద్యపాన నిషేధ ప్రచార 

సందర్భంలో 1 నెల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమ సందర్భంలో 1 సంవ 

త్సరం కఠినశిక్షను తిరుచునాపల్తి , కడలూరు కై ళ్ళలో 
అనుభవించారు. 1980 లో ఉప్పు సత్యాగ్రహ 

కాలంలో 1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను బళ్ళారి, తిరు 

చునాపలి జెళ్ళలో అనుభవించారు. శాసనోల్లంఘన . 
Mm యా గ 
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ఉద్యమంలో 1982 జనవరీ నుండి 19838 వరకు 1 
సంవత్సరం విడి శిక్షను బళ్ళారి, కోయంబతూరు 

జై ళ్ళల్లో అనుభవించారు. 1940 లో వ్యకి సత్యా 

(గహ "సందర్భంలో 1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 

అసుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సంద 

ర్భంలో శ 1942 ఆగస్టు నుండి 1844 వరకు వెల్లూరు, 

నాగపూర్, అమరావతి జైళ్ళలో డిబన్య్యూగా "వుంచ 

బడిరి. కొన్ని సంవత్సరాలపాటు ఎ. ఐ. సి. సి, 

సభ్యుడు. రెండు పర్యాయాలు ఆంధ రాష్ట్ర 

కొంటగెసు సంఘ కార్యదర్శి. 1987 నుండి చాలాకాలం 

మ్మదాసు శాసన సభ్యుడు. జిల్లా కాంగెసు సంఘ 

అధ్యక్షుడుగా చాలాకాలం వుండిరి. గొప్ప వక్త. 

చురుకైన క కార్యకర్త ర. రాయలసీమ (ప్రముఖ వృద్ద 

నాయకులుగా (ప్రసిద్ది దె చెందారు. 1878 లోకీ రేలు. 

ఇదుకల్తు సదానివన్ 

అనంతపురం నివాసి. తండి చెన్నప్ప. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహ సందర్భంలో 6 మాసముల కరఠినశిక్షను. 

బళ్ళారి జై లులో అనుభవించారు. 1982 లో శాసన 

నోల్ప ంఘన ఉద్యమంలో 1 సంవత్సరం కఠినశిక్షను 

బళ్ళారి జై. జెలులో అనుభవించారు. వ్యక్తి కి సత్యా 

గ్రహంలో 1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను "ఆలీపురం, 

బళ్ళారి జె జెళ్ళల్లో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1942 లో శిక్ష విధించి ఆలీపురం జై లుకు 

సంపబడిరి. 

చి త్రూరం జిల్లా 

మాడభూషి అనంతశయనం 

అయ్యంగార్ 

1891 లో చంద్రగిరి తాలూకా తిరుచానూరులో 

జన్మించారు. నివాసం తిరుపతి. తండ్రి వెంకట వరదా! 

చారి, అడ కేట్. _లెక్కల ఉపాధ్యాయుడుగా పని, 

చేశారు. 1921 తో తిరుపతిలో హరిజన హాస్టల్ 

(పారంభించారు, చాలాకాలం తిరుపతి హరిజనే సేవక 

సంఘ అధ్యక్షులు. ఖాది, హరిజన, సహకార ఉద్య 

మాల ౩ వ్యా ప్రి పికి కృషి చేశారు. 1940 లో వ్యకి క్రి 

సత్యాగ్రహంలో 9 చూసముల కరినశిక్షమ వెల్లారు, 

తిరుచునాపల్లి జై జైళ్ళల్లో అనుభవించారు. క్విట్ | 
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ఇండియా ఉద్యమంలో 194 ఆగస్టు నుండి 1944 
డిశంబరు వరకు వెల్లూరు, అమరావతి జె జెళ్ళల్లో 
ఉిటెనూ వగా వుంచబడిరి, కొంతకొలం జిల్లా 
కాంగెస్ అధ్యక్షుడు, ఎ. ఐ. సి. ప్పి, సభ్యుడు. 
1934 నుండి “947 వరకు కేంద శాసనసభ 
సభ్యుడు. 1962 వరకు లోక్ నభ సభ్యుడు. 1056 లో 
లోక్ సభ స్పీకరుగా ఎన్నుకోబడిరి. 1962 ఏపిల్ 
నుండి 1867 డిళంబరు వరకు వీహోరు గవర్నర్. 

మార్లరెట్ ఇ. కజిన్ఫు 

ఐర్హండులో 1878 లో జన్మించారు. 191 లో 
భారతదేశం వచ్చారు. మదనప ల్లి జాతీయ కళాశాలలో 
(పిన్ఫుపాలుగా పనిచేశారు. ఈమె ధియోసొఫి 
హోషమ్రూల్ ఉద్యమంలో అనిబినె సెంట్తోపాటు బై; పని 
చేశారు. ఖాది, రౌట్నము వగైరాల ఉపయోగాన్ని 
(పచారం చేశారు. శాసనోల్ల ౦ఘన ఉద్యమంలో 
1082 నుండి 1 సంవత్సరర్ శిక్షను మృదాను. 
వెల్లూరు జెళ్ళల్లో అనుభవించారు. 

పెదిరెడి తిమ్మా రెడ్డి 
Oo GB ళ్ 

1914 లో వాయలపాడు తాలూకా చీనేవ ల్లి 
(గామంరో. జన్మించారు. తండ్రి అన్నారెడ్డి, మదన 
పల్లి దివ్యజ్ఞాన సమాజ కాలేజీలో వి. ఏ*చదివారు. 
యన్ .జి. రోంగా రాజకీయ పాఠశాలలో పాల్గొన్నారు, 
1941 లో రాయలసీమ రైతు రక్షణ యాత 500 
మెళ్ళు కాలినడకన నడిపారు. 1988 లో వాహినీ 
వక సంపాదకులు. కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో 
1942 డిశంబరు నుండి 1945 జనవరి వరకు 
వెల్లూరు, తంజావూరు జె జై ళ్ళల్లో డఉజటెనూూగా వుంచ 
బడీరి. 1946 నుండి ఆం రాష్ట్ర క కౌం(గసు ఉపా 
ధ్యక్షుడుగా రెండు దఫాలు ఎన్నుకోబడిరి. 
1952 లో 'మ్యద్రాసు శాసనసభ్యుడుగా ఎన్నుకోబడిరి. 
_ప్రకౌశం మంత్రివర్గంలో సభ్యుడు. 1956 లో సంజీవ 

రెడ్డి మంత్రివర్గంలో మంత్రి. 1964లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
శాసనసభకు ఎన్నుకోబడిరి. అదే సంవత్సరం, 
ఆంధప్రదేశ్ కౌం(గసు సంఘాధ్య క్షుడుగా ఎన్నుకో 
బడిరి. 1967 నుండి 1971 వరకు టహ్మానందరెడ్డి 
మంతివర్గంలో మంతి. 

"బాద్. తండి నరసింగరావు. పూనా, 

కౌలుగునాది స్వాతం 

తెలంగాణా 
సాంమి రామానందకీత 

ఢి 
తో గు 1908 గుల్బర్దా జిల్లా చినమలిలో జనిక్టైం 

చారు. వీరి అసలు పేరు ' వెంకపేష్” భావన్రావు 
ఖేస్ణికర్ ర్. తండి భానన్రావు ఖేడ్డికర్. నివాసం 
పోదరాబాద్. యం.ఏ. చదివారు. మాతృదేశ సేవకై 
(బ్రహ్మచారిగా వుండిపోయారు. 1932 లో సనా నం 

స్వాకరించారు. 1888 తో రాజకీయరంగంలో (పవే 
శించారు. అదే సంవత్సరం నై జాం (ప్రభుత్వం 
హెదరాబాద్ 'సేట్ కాంగెస్ను నిషేధించినపుడు 
సత్యాగ్రహం చేసి, హైదరాబాద్ జైలులో శిక్ష 
అనుభవించారు. వ్యక్తి సెతా [గహ ఉద్య మంలో 
క ర్త -1940 నుండి క. 12.41 వరకు నిజామాబాద్ 

లో డిటెన్యూగా నిర్నంధింపబడ్డారు. 1942.50 
రకు హైదరాబాద్ సెట్ క కౌంగగెస్ అధ్యక్షులు. 
కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 ఆగస్లు నుండి 
1943 డిసెంబరు వరకు హైదరాబాద్ 'సెర్మటల్ 
జెలులో డిపెనూూగా నిర్చంధింపబడ్డారు. భారత 

విలీనోద్యమంలో 1948 జనవరి నుండీ, సె 0౦౫: 
వరకూ పైదరాబాద్ , సంగారెడ్డి, గుల్బర్గా జెళ్ళల్ల్ 
డిటెన్యూగా నిర్బంధింపబడ్డారు. పొదరాబాద్ ఖాదీ 

సమితి, హైదరాబాద్ హింద్ (పచార్ స_ఘ్, పదరా 
బాద్ పరేశ్ కౌం(గేస్ కమిటీ మున్నగు సంస్థలకు 
అధ్యక్షులు. 1052.62 వరకు లోక్ సభ సభ్యులు. 
1962 లో రాజకీయాలనుంచి విరమించుకుని, సరో 

దయ సిద్దాంతాల (ప్రచారానికీ , నిర్మాణ కార్యక్రమా 
నికి పూనుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠా 
పురం వద “శాంతి ఆశ్రమం” సాపించారు. 1972 లో 
కీ ర్రిశేమలయ్యారు. క్ష. 

బూర్లుల రామకృష్ణారావు 
1899 లో మహబూబ్నగర్ జిల్లా కల్వకుర్తి రి 

తాలూకా పడ్కాల్లో జని ్క్టించారు. నీవాసం హైదరా 

బొంబాయి, 
హెదరాబాద్లలో చదువుకున్నారు. బి, ఏ.ఎల్. 
ఎక్. వి. అడ్వకేట్. తెలుగు, సంస్కృతం, పర్యా 
భాషల్లో పండితుడు. 1921 లో హైదరాబాదులో 
ఆంధ్ర జనసంఘం స్థా పించా చారు... 1581లో అక్సా 

5 లీ 

3 



నంగౌమ చరిత 

లాలో జరిగిన నాల్లన హైదరాబాద్ రాజకీయ సభలో 

పాల్గొన్నారు. హిందూ-ముస్తిం ఐక్యతకు కృషి 

చేశారు. “హెదరాబాద్ స్వదేశీ లీగ్ కార్యదర్శి. 

[088 లో హేదరాబాద్ సేట్ కాం(గెస్ (పొవిషనల్ 
కమిటీ సభ్యులు. 1942 అక్షోబరు 8న గాందీ 

జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంలో అరెస్టు చేయ 

బడ్డారు. నైజాం (పభుత్వం బహిరంగ సభ 

లను నిషేధించగా, 1947 లో ఒక సభలో (పసం 

గించి, సత్యాగ్రహం చేశారు. భారత విలీనోద్య 

మంలో పాల్గొన్నందుకు హైదరా బాద్ సెం(టల్ 

జెలులో 16-9-1947 నుంచి 80-11-1947 వరకూ 

డొటన్ఫూగా నిర్బంధించబడ్డారు. 1950-52 లో 

హైదరాబాద్ సేట్ వెల్లోడి కాబినెట్ లో విద్య" 

వెన్యూ మంత్రిగా పున్నారు. 1952-56 లొ (ప్రజ 

లచే ఎన్నుకోదిడిన తొలి మంత్రివర్గం ముఖ్య 

మండి. ఆంధప్రదేశ్ ఏర్పడడానికి గట్టి కృషి 

చేశారు. 1957-60 లో కేరళ గవర్నరు. 19 60- 

[ల లో ఉ తరప్రదేశ్ గవర్నరు, 1962-66 వరకు 

రాజ్యసభ సభ్యులు. భారత సేవక సమాజం (ఆంధ 

(ప్రదేశ్ ఛెర్కన్. దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార 

సభ వెస్ పెసిడెంట్. వరి రచనలు: కృష్ణ్టశతకం, 

సారస్వత వ్యాసము కావశి మొదలే నవి, 1967లో 

క్రీ ర్రిశషులయ్యారు. 

వటికోట అశ్వారస్వామి 
లం 

1015 లో నల్లగొండ జిల్లా చెర్యు మాధవరంలో 

జన్మించారు. సికింద్రాబాద్ వాస్తవ్యులు _ తర్మడ్రి 

రామచంద్రా రెడ్డి, 1942 కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో 

ఒక సంవత్సరం జై లుశిక్ష అనుభవించారు. పట్టాభి 

సీతారామయ్య, కాశీనాధుని నా గేశ్వరరావుగార్హ తో 

కలిసి పని చేశారు. 1945 నుండి కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

సభ్యుడు. రచయిత, జైలు లోపల, గంగు, (పజల 

ునిషి మున్నగు _గంథాలు రాళారు, “తెలుగు తల్లి ' 

నే మాసప్మతిక కొన్నాళ్ళు నడిపారు. 1961 లో 

ర్రిశేషులు, 

GB Ae 

tem 

బదం ఎలారెడి 
౧ య GB 

1906 లో కరీమ్నగర్ జిల్లా గాలిపల్తి (గామంలో 

జని్మించారు. హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు, తండ్రీ హాను 
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వుంతెడి. 1980 లో చదువు మానివేసి, కాకినాడ 

లోనూ, ఏలూరులోనూ ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. ఇందుకుగాను 7 మాసాల కరఠినశిక్షను 

రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్తి, ఆలీపురం జెళ్ళలో అను 

భవించారు. ఖద్దరు ఉత్పత్తి, హరిజనోద్ధరణ క్రై 

కృషి చేశారు. “హైదరాబాడ్ 'సేట్ కాం_గసునున్చే జాం 

పభుత్వం నిషేధించినందుకు_ సత్యా(గ హం చేసి 

1998 నవంబరు నుండి 1989 ఏ(టపైిల్ వరకు కఠిన 

శిక్షను హెదరాబాద్ గుల్ బర్జా జైలులో అనుభవం 

చారు. యుద్ద వ్యతిరేక ప్రచారం చేసినందుకు 6 నెలల 

కఠిన శిక్షను హెదరాబాద్, వరంగల్ జె ళృలో అను 

భవించారు. కరీంనగర్ జిల్లాలో సాగిన రైతాంగ 

ఉద్యమంలో పీరు (ప్రముఖ పాత వహించారు. 

1949 _ 48 వరకు ఆంధ్ర మహాసభకు కార్య 
దర్శి గాను, ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడుగాను పని చేశారు. 

(ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు, 1846 లో హైదరాబాద్ సైట్లో 

కమూూ్యనిస్తుపార్తీని నిషేధించాక. స్వగ్రామంలో 

నిర్బంధింబడ్డారు. 1952 _ 57 లోనూ, 1964 _ ?0 

లోనూ లోక్ సభ. సభ్యుడు. 1958 _. 61 వరకూ 

రాజ్యసభ సభ్యుడు, 1972 _ 78వరకు ఆంధ్రపదేశ్ 
శాసనసభ సభ్యుడు, త్యామప్యత్ర (గహీత, 1978 లో 

క్రీ ర్రిశషులు. 

డా..జి. యన్. మేల్కొటే 

గోపాల్ సుబ్బు కృ్ఫష్ష మే ల్కో శే, 1901లో 

గంజాం జిల్లా బరంప్పురంలో జన్మించారు. తండి 

సుబ్బుకృష్ణ మేల్ కో టే, హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు. 

(పముఖ వైద్యుడు. 1916 లో స్వదేశీ ఉద్యమంలో 

చేరారు. 1930 ఉస్పు సత్యా_గహంలో పాల్గొని తవ 

మైన లాటీ చార్జీకి గురయ్యారు. 1991 లో కరాచీ 

కాౌం(గెస్కు -హెదరాబాద్ నుండి.పతినిధిగా వెళ్ళారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 1942 ఆగస్టు నుండి 

హైదరాబాద్ జైలులో డి "టె న్యూ గా నిర్పంధింస 

బడ్డారు. 1947 ఆగస్టు 15న జాతీయ పతాకను ఎగుర 

చేయబోగా హెదరాబాద్ జె లులో నవంబరు నెలా 

ఖరువరథ్ డికె న్యూ గా నిర్బంధింపబడ్డారు. 
1952 _ 56 వరకు “హైదరాబాదు (పభుత్వ ఆర్థిక 

మం(ిగాను, (ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి గాను పని 

చేశారు. 1957 నుండి లోక్ సభ సభ్యులుగా వున్నారు, 
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కాళోజీ నారాయణరావు 
1914 తో వరంగల్ జిల్లా మదికొండ తో జని్మిం 

చారు. తండి రంగారావు. వరంగల్ నివాసి. ప్లీడరు, 

తెలుగు, ఉరుదు, హిందీ మరాఠీ భాషలలో (ప్రముఖ 
కవీ, రచయితా, నె జాం (ప్రభుత్వ కౌలంలో తన 

రచనల ద్వారా, (ప్రజలలో దేశభక్తి కిని రేకి త్తించారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 3ెండున్నరసంవత్సరాల 

శిక్షను 1848 జనవరి నుంచి వరంగల్, హైదరాబాద్ 

జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. ఇండియా విలీనోద్యమంలో 

1948 లో 7 మాసాల శిక్షను వరంగల్, గుల్బర్గా 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. హైదరాబాద్ లో ఆం(ధ్ర 
సారస్వత పరిషత్ స్థాపకులు. . తాామప(త (గ్రహీత. 

దాశరథి కృషమాచార్య 
రి 

1927 లో వరంగల్ జిలా మహబూబా బాద్ 

తాలూకా చిన్నగూడూరులో “జన్మించారు. తండి 

వెంకటాచారి. (ప్రముఖ తెలుగుకి. సంస్కృతం, 

ఉరుదు, హింది, పార్షీ, తమిళం, ఇంగ్లీషు భాషలలో 

పాండిత్యం గడించారు. B.A. చదివారు. నై జాం 

నిరంకుశపాలనను అంతమొందించేందుకు తన 

గేయాల ద్వారా (ప్రజలలో చె తన్యం, డి తేజం కలి 

గించారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటకాలంలో "అగ్నిధార, 

రుద్రవీణ అనే రెండు గేయ సంపుటాలను (ప్రచు 

రించినందుకు నెజాం పోలీసులు అరెను చేశారు. 

కాని వాళ్ళ నిర్భందం నుంచి తప్పించుకున్నారు. 

1047 నవంబరు నుండి 1948 జూన్ వరకూ వరం 

గల్, నిజామాబాద్, 

న్య్యూగా నిర్భందించబడ్డారు. మిర్జా గాలిబ్ గేయాలను 

తెనిగించారు తెలంగాణా రచయికీల సంఘం అధ్య 

తుడు. తా్యమప్మత (గహీత, కేద్ర సాహిత్య అకౌ 

డమీ. ఆంధప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ బహు 
మతులు పొందారు. ఆం(ధ్రపదేశ్ ఆస్థానకవిగా 

1977 లో నియమింపబడ్డారు, 

రావి నారాయణరెడ్డి 

1908 లో నల్ల గొండ జిల్లా భువనగిరి తాలూకా 

బొల్లెస ల్లిలో జన్మించారు. 

తండి గోపాల్ రెడ్డి, రె తు. కమ్యూనిస్టు. ఇంటర్ మిడి 

యట్ చదువుతూ “మాని వేసి శాసనోల్డ ౦ఘన ఉద్య 

హైదరాబాద్ జె జెళ్ళలో డిజె: 

హైదరాబాద్ నివాసం... 

డొలుగునాటి నా తంత 0 
యీ ది 

మంలో పాల్గి"న్నారు, 198288 వరకు హైదరాబాద్, 

సెట్ హరిజీన్ సేవక్ సంఘ్ అధ్యక్షులు. 1988 లో 

హైదరాబాద్ సెట్ కౌం( గెస్ వ్యవస్తావక సభ్యులు. 

హైదరాబాద్ సేట్ 5 కౌంగగెస్ నిర్మాణాన్ని నైజాం 

ప్రభుత్వం నిస్తే శేధించినందుకు, 1988 తో సత్యా 

హర చేశారు ష్టం నలల జె న. అను భవీం 

పార్టీ వ్యవస్తావ కలలో తూ 1941 "లో చిలుకూరు 

లోను, 19f4 లో బోనగిరిలోనూ, 1945 లో ఖమ్మం 

లోనూ జరిగిన ఆంధ మహాసభ (తెలంగా కా) సమా 

వేశాలకు అధ్యక్షత వహించారు. అజ్ఞాతవాసంలో 
వుండి నై జాం భూసామ్య విధానానికి వ్యతిరేకంగా 

రెతు ఉద్యమాన్ని నిర్మించారు. 1946.48 లో. 
నె జాం నిరంకుశపాలనకూ, రజాకార్ల దురంతాలకు 

వ్యతిరేకంగా జరిగిన గెరిల్లా పోరాటంలో (ప్రముఖ 
పా(త్ర వహించారు. భూమిలేని పేదలకు తన 600 

యకరాల స్వంత భూమిని పంచి పెట్టారు. 1952-57 

వరకు లోక్ సభ సభ్యులు. 19057. 62 వరకు ఆంధ 

ప్రదేశ్ శాసన సభ సభ్యులు. మరల 1962.67 

వరకు లోక్ సభ సభ్యులు. 

కోదాటి నారాయణరావు 
1914 లో నలగొండ జిలా హుజూర్నగర్ 

తాలూకా రేపాల (గ్రామంలో జన్మించారు, తండ్రీ 

రంగారావు. నివాసం హైదరాబాద్. బి. ఏ, ఎల్. 

ఎల్. వీ చదివారు. హరిజన్ శే సవక్ సంఘ ద్వారా 

హైదరాబాదు సేటు (ప్రజలలో రాజకీయ చె చైతన్యం 

కలిగించారు. 1041 లో చిలుకూరులో జరిగిన ఆంధ 

మహాసభ 8 వ సమావేశంలో విశాలాంధ్ర తీర్మా 

నాన్ని (ప్రవేశ పెట్టిన మొదటి వ్యక్తి 8. 1942 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1947-48 లో 

ఇండియా విలీనోద్యమంలో పన్నుల నిరాకరణకు 
(ప్రచారం చేశారు. రజాకొ ర దాడులను ఎదురొ గ్రానేం 

దుకు (గామీణ దళాలను ఏర్పరచారు. కొన్నాళ్ల ఎ.ఐ. 

సి.సి సభ్యులు. (గంథాలయ, హరిజన, భారీ ఉద్య 

మాలలో ఎక్కువగా కృషి చేశారు, హెదరాబాదు 

రాజ్యాంగ - 

(గంథాలు రచించారు. 

సంస్కరణలు, శాసనసభ మొదలగు 

ల 



నం(/గామ చరిత 

జవములావురం కేశవరావు 

1908 లో మధిర తాలూకా యె(ర్రుపాలెంలో 

జని్మించారు. తం(డి వెంకట రామారావు. ఇంటర్మీడి 

యట్ ప్యాసయ్యారు. ర రెతు. (ప్రముఖ కాం(గేస్ 

వాది. సర్హార్ గా పిలువబడేవాడు. హైదరాబాద్ జిల్లా 

కలెక్టర్ ఆఫీసు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, నె జాం 

న్యతిరేక "సెట్ కాం(స్ ఉద్యమంలో చేరారు. 

నైజాం ప్రభుత్వం పె "హెదరాబొద్ 'సేట్ కాంగెస్ 

సంఘ నిర్మాణాన్ని ని నషేధించగా 19938 లో సత్యా 

గహం చేసి, 1988 డిసెంబరు నుండి 1989 ఏప్రిల్ 

వరకు వరంగల్ సెటిల్ జైలులో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని 

జైలుశిక్ష అనుభవించారు. ఆంధ మహాసభ (పముఖ 

యకులతో ఒకరు. ఇండియన్ యూనియన్లో 

హైదరాబాద్ సెట్ విలీన ఉద్యమంలో 1947 

ఆగన్లులో అరెస్తు “చేయబడ్డారు. రెండుసంవత్సరాలకు 

పెగా వరంగల్, నిజామబాద్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వంచారు. 1947 లో యెరుపాలెంలోని ఆయన 

గృహాన్ని రజాకార్లు దోచుకున్నారు. రాజ్యాంగ 

పరిషత్తు సభ్యుడుగా “సయమింపబడ్డారు. (గ్రంథాలయ 

ఉద్యమ వ్యాప్తి పికి. అస్పృశ్యతా సేవారణకు నిర్వి 

రామ కృషి చేశారు. దేశసేవ'కై తన యావ్జీవితం 

ధారబోసిన దేశభ కుడు. 1958 లో కీ ర్రిశేవలు. 

అబీద్ హసన్ శ్ర ఫాని 

1911 లో హెదరాబాదులో జన్మించారు. తండి 

అమీర్ హాసన్. బెర్లిన్ యూనివర్శిటీలో ఇంజనీ 

రింగు చదు వుతూమానేసి గాంధీజీసబర్మతీ ఆశ్రమ
ంలో 

1981 లో చేరారు. నాసిక్ జైలు రిఫెనరీని "పేల్చి 

పారేయాలని కుట పన్నారని 1 సంవత్సరం కఠిన 

క్ష విధించగా బొంబాయి చై లుతో అనుభవించారు. 

1941 లో జర్మనీలో వున్నప్పుడు సుభాస్ చం(దబోస్ 

ఆజాద్ హిందుఫొజులో చేరారు. జోసుకు ఆంతరంగి 

కుడుగా 1942 మే వరకు ఉండిరి. జపాన్లో తిరుగు 

తున్నప్పుడు _బిటిష్ (పభుత్వం అరెస్టుచేసి సింగ 

పూర్తో 1045 వరకు డిచన్యూగా. వుంచింది. 

స్వాతంత్రానంతరం విదేశీ వ్యవహారాల శాఖలో 

చేరారు. 3 రోలోనూ పికింగ్లోనూ మొదటి 

కార్యదర్శిగా స యమింపబడిరి . డమాస్కస్ ,బాగదాద్ 
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డెన్మార్కు.లలో భారత (ప్రభుత్వ రాయబారిగా నియ 

మింపబడిరి. 

అంబాజీరావు శ్రీనివాసరావు దేశపాండే 

1925 లో హైదరాబాదులో జన్మించారు, తండ్రీ 

్రనివా సరాపు వేశపాండే. బ్యాంక్ "హెడ్ క్యౌాషియ 

పగ పనిచేశారు. క్విట్ ఇండియా సందర్భంలో 

పార్టా "సేవా (గామ ఆస (మంలో చేరారు. కౌంగెసు 

కరప(త్రాలను పంచి పెట్టగా. 1942 లో 6 మాసముల 

కఠిన శిక్షను వార్తా, చారదా పూర్ జై ళ్ళల్లో అనుభవిం 

చారు. తామప(త(గహీత. 

మునగాల బాల్ రెడి 

1018 లో సికిందరావాదములో జన్మించారు. పై హెదరా 

బాదు నివాసి. తండి వెంకయ్య. విద్యార్థిగా “వున్న 

ప్పుడు ఉప్పు సత్యా(గహ సందర్భంలో నినాదాలు 

చేసినందుకుగాను దెల్బలుకొ టై విడిచి పెట్టారు. 

19082 లో శాసనోల్లంఘ సందర్భంలో “కూడా 

దెబ్బలు కొట్టి విడిచి పెట్టారు. 

“విజయకుమార్ స ణల్తా 

1909 లో కాన్ఫూరులో జన్మించారు. 

బాదు నివాసులు. తండ్రి మార్క-౦డ దాస్సిన్లా. పట్ట 

భ(దుడు. జర్నలిస్టు. డీ త్తర్మపదేశంల్ విష్తేవ ఉద్యో 

మాలలో _పముఖ పాశ కేహించిన వారలలో ఒకరు. 

భగత్ సింగు, చంద్రశేఖర్ ఆజాదుల సన్నిహితుడు. 

1928 లో విప్తవకొరులను సమీకరించాలని దేశంలో 

రహస్యంగా 'తిరుగు తున్నప్పుడు (బతికివున్న స్దితిలో 

గాని, చనిపోయిన స్టితిలోగాని యీాయనను పట్టించి 

యిచ్చినవార్కి- బహుంమానం యిస్తామని (పభుత్వం 

(పకటించింది. లాహోర్ కుటకేనులో అరస్పుచేసి 

ద్వీపాంతరవాస శిక్షను 1930లో విధించి 1980 వుండి 

1938 వరకు లాహోర్. రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం, 

అండమాన్ జై ళ్ళలో నిర్భధించారు. అండమాను 

జైలులో అమానుష చర్యలకు. వ్యతిరేకంగా: చాలా 

సారు నిరాహారదీక్ష వహించారు. 10888 లో శ్ 

మాసాల పాటు ఉపవాసం చేశారు. అండమానుల 

నుండి రాజకీయ ఖై దీలను భారత దేశం. పంపమని 

ర్ి రోజులపాటు ఉపవాసం చేశారు. 1999 లో 

కొం(గైసులో చేరారు. 1941 లోవ్యక్తి సత్యా(గహ 

హూదరా 
(o 

సందర్భంలో 1 'సంవత్సరేం కఠిన శిక్షను అనుభపిం 
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చారు. 1942 లో క్విట్. ఇండియా ఉద్యమ సంద 
రంలో 1942 నుండి 1945 వరకు డిఇన్య్యూగా 
వున్నారు. అండమానులోని ఖెదిల పరిస్థితులను 
గురించి వీరు (వ్రాసిన పుస్తకాన్ని ప్రభుత్వం నిషే 
ధించింది. 1971 లో సోవియట్ భూమి తరవున 
నెహూ బహుమానం వీరి “సోవియట్ యూనియన్లో 
నూతన మానవుడు” అనే పు స్తకౌనికి యివ్వ్యబడింది. 

దివాకర్ రావు టో ర్నెకర్ 
1920 లో వీదర్ జిల్లా జౌరాద్ తాలూకా 

టోర్నాలో జన్మించారు. తండి. గూుడేరావ్ 
టోర్నేక ర. టీచరు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమం 
సందర్భంలో నిషేధకర ప(తాలను పంచినందుకుగాను 
6 మాసముల కఠిన శిక్షను హి ద్రాబాదు సెంట్రల్ 
జెలులో అను భవించారు. 

ఉప్పలంచి గౌరీశంకర్ 
1926 లో సికిందరాబాదులో జన్మించారు. రేడియో 

ఇంజసీయరు. తండ్రి లక్ష్మీనారాయణ. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంలో 1942 అక్టోబరు 
నుండి 1948 జూన్ వరకు 8 మాసాల కఠిన శిక్షను 
సికిందరాబాదు జె లులో అనుభవించారు. 

సంగం లక్ష్మీ బాయి 
1911 లో హైదరాబాదు తూర్పు తాలూకా ఘట 

"'కేళర్ లో జని్మంచాద. హౌదరాబాదు నివాసురాలు. 
తండి రామయ్య. గుంటూరులో శారదా నికేతన్లో 
విద్య నభ్యసించారు. పూనా యూనివర్శిటీ (గాడ్యు యేట్. 1928 లో సైమన్ కమీషన్ బహిష్క_రణలో 
పాల్గొన్నారు. 1980 లో ఉప్పు సత్యా_గహంలో 1 
సంవత్సరం కరిన శిక్షను వెల్లూరు జెలులో అనుభ 
వించారు. 1082 లో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో | 
సంవత్సరం కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 1982లో 
గాంధీగారితోపాటు ఉపవాసం చేశారు. 1951 లో 
భూదానోద్యమ సందర 0లో వినోబాభావేతో కలసి 
తెలంగాణాలో పర్యటించారు. 
వరకు లోక్ సభ సభ్యురాలు. తాామప్యత్యగహీత, 

వుక్బూల్ అహమద్ జమాయీ 
1902లో పంజాబురో జన్మించారు. నివాసం హైదరా 

వాదు. తండ్రి షేక్ ఫజులుద్దీవ్. ఆలిఘర్ యూనివర్శి 

1991 నుండి 1971. 

తెలుగునొది సాంతం (త్యో 

టీలో చదివారు. కవి, _గంథకర్త. 1920 లో జాతీయ 
ఉద్యమంలో చేరారు. 1980 లో ఉప్పు సత్యాగ్రహ 
సందర్భంలో 1 సంవత్సరం కఠిన శిక్షను మధ్య 
(ప్రదేశ్లోని సియోసి జైలులో అనుభవించారు. 
1002 లతో శా సనోల్ల ంఘన సందర్భంలో మధ్య 
పాంతంలో సెయాల్ కోటలో ఉపన్యసించినందుకు 
15 మాసముల కఠిన శిక్షను సెయాల్ కోట జైలులో 
అనుభవించారు. 1988 లో హైదరాబాదు “గవర్న 
మెంటు యీయనను “హెదరాబాదు నుండి వెళ్ళ గొట్టి 
నపుడు మలబారు వెళ్ళి: మహమ్మదీయ జాతియ సభను 
జరిపిరి; మలబార్ నుండి మధ్యప్రదేశ్లో సియోనికి 
వెళ్ళిరి. జిల్లా కాం(గెసు అధ్యక్షుడుగా వుండిరి. 
105660 తో ఆం ధ(ప్రదెశ్ శాసనసభ సభ్యుడుగా 
ఎన్నుకోబడ్డారు. కొన్ని ఉరూ దె నిక ప(త్రికలకు 
సంపాదకులుగా వుండిరి. 

పర్వట్ కర్ నరసింహారావు కృ వారావు 
1909 లో హైదరావాద్ లో జన్మించారు. తండ్రి 

కృష్ణారావు పర్యాట్కర్. 1980 తో వీజాపూరులో 
ఉప్పుసత్యా(గహ సందర్భంలో శ మాసముల శిక్షను 
వీజాపూర్ జై లులో అనుభవించారు. 10892 లో శాస 
నోల్ల ంఘన ఉ ఉద్యమ సందర్భంలో 1982 ఫిబవరి 
నుండి 1932 జూలే వరకు 5 నెలల కరఠినశిక్షను వీజా 
పూర్, ఎర్రవాడ జెళ్ళల్లో అనుభవించారు. కిట్ 
ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంలో కొంతకాలం శిక్ష 
అనుభవించారు. 

బెల్ల వల్లి నరసింగరొ శయ్య గు వ వ 
1914 లో నెల్లూరుజిల్లా కావలితాలూకొ శాయి 

"పేటలో జన్మించారు. తండి పెద రోళ శయ్యగు ప ప, 
వయస్సులో చదువు మానివేసి 

సబర్మతీ ఆశ్రమంలో చేరారు. ఉప్పు సత్యా_గహ 
ములో గుజరాత్ లోని ఖై రాజిల్లా మట్టార్ 
తాలూకాలో పాల్గొన్నారు. 1982 ల లో శాసనోల్లంఘన 
ఉద్యమ సందర్భంలో ] సంవత్సరం కఠినశిక్షను 
విస్ఫూర్ జిల్లా జైలులో అనుభవించారు. పొట్టి (కీరా 
ములుగారితో కలిసే సాంఘిక సే నవా కార్యక్రమాలలో 
పనిచేశారు. 

19 సంవత్సరాల 



నం్య/గామ చోరి [లో 

సండూరి కృష్ణమాచార్యులు 

సశ్చిమగో దావరిజిల్లా తాడెపల్లి గూడెం ళాలూకొ 

గోపవరం అ(గహారరి నివాసులు తం|డి-కో భనా (ది 

ఆదా హైచరానాద్ద్ నివాసి. యమ్. ఏ. వి. 

. 1080లో తూర్పూగోదావరిజిల్లా రామచం(ప్ర 
స్పృరంలో ఉప్పుసత్యా(గహ సందర్భంలో త్మీనమైన 

లాఠీదెబ్బలకు గురయ్యారు. అరెస్టుచేసి హైదరా 

బాద్ పంపబడిరి. అనేక సార్లు మ(దానులో లాఠీ 

గురయ్యారు. అరెస్టుచేసి జైలుకు సంప 

బడిరి. 1898 లో పశ్చిమగోదావరిజిల్లా ఏలూరులో 

శాసనోల్లంఘన సందర్భంలో 6 మాసముల కఠిన 

శక్షసు రాజమండ్రి జై లులో అనుభవించారు. 1949లో 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంలో ఈయనగారి 

యిల్లు సోడా చేయబడింది. 

దెబ్బలకు 

(థువసింగ్ 
ణా 

1922 లో హైచరాణాద్లో జన్మించారు. తండ్రి 

రఘునాధసింగ్ . అంగ మహాసభ, ఆర్య సమాజ్, 

సరి రోకదయ సంస్థలలో పనిచేశారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమ సందర ఎంటో 1942 లో 1 నెల రోజులు 

సికిందరాబాద్ జె లులో పుంచబడిరి. 1942 నవంబరు 

నుంచి 1943 ఫొట్రనరి వరకు డితెన్యూగా కిట్ 
ఇండియా సందర్భంలో" సికిందరాదాద్ జె జైలులో పుంచ 

బడీరి. హైదరాబాద్ సంస్థా నొన్ని ఇండియన్ యూని 

యన్లో కలపాలనే- ఉద్యమంలో సనిదేశారు. 

యన్. దుర్గంకుర్థ 

118 5 రో సిరిసిల్ల తాలూకా గాలేపల్లిలో జన్మిం 

వ్యాపార. కరడ రాజాయ పేట్ కౌం(గెసు 

సద ఉన్న నిషధాడ్డ లను ఉల్ల ంఘిస్తూ 1988 లో 

సత్యాాగహం చేశారు. ఆ సందర్భంలో 1938 డిశం 

బరు నుండి 1080 ఏ్మప్రయల్ వరకు హైదరాబాద్ , 

నిజామాబాద్ జె జైళ్ళల్లో డి డిశున్యూగా సుంచేదిడిరి. 

కె.వి. "మురళీధరరావు 
సుల్తానాబాద్ తాలూకా గట్టిపల్సీ నివాసులు. రైతు 

తండి "లక్ష్మీ రంజన్. 1988 లే సత్యా_గహ కంద 

రంలో 1088 నవంబరు . నుండి. 1808 ఫి_బవరి 

వరకు హెదరాశాద్ గుల్బరా జె ళ్ళలో డిటెన్యూగా 
యె టి రాకా గ్రా 
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డి, నరసయ్య 
కరీమ్ నగర్ _ నివాసులు, తండి రాజస్న్న. సీడి 

వ్యాపారి. 19988 నవంబరులో సత్వా_గహము 

శారు. 1938 నవంబరు నుండి 1080 
వం యల్ వరకు “హైదరాబాద్ , గుల్ బరా, జొరంగా 

౧ 

జాద్ జె జైశ్ళల్లో డిచెన్యూగా సృంచబడిరి. 

రూ th & 

ర్తి 

కొండపల్లి లక్ష్మి నరసింహారావు 

1925 లో ఇల్లెందు తాలూక చేతంపూడిలో జిస్క్రిం 

చారు. రైతు. 1042 లో క్విట్ ఇండియా సంద 

ముల కఠనశిక్షను అనుభవించా 

1057-07 వరకు es శాసనసభా నభ ముగా 

1915 తో ఖమ్మంలో జన్మించారు... 

జగన్నాథరావు. 1930లో ఆంధ మహో పహోసభలో పాల్గొ 

న్నారు. 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సందర్భ 

ములో 1942 లో 10 మాసముల కఠినశిక్షను 

వరంగల్ జె జైలులో అనుభవించారు. 

పానుగంటి పిచ్చయ్య 

పాత్ర పాలవంచలో జని సంచారు, 

నిరాకరణ ఉద్యమ సందర్భంలో 

రాబీనామా చేశారు. దుగ్గిరాల గోపాల 

సృష్ణయ్యగార రి రాముదండులో చేరిన సందర్భంలో 

ఒక సంవత్సరం )క్షనసు అనుభవించారు. కొన్ని 

సంవత్సరాల పాటు గాంధీ ఆశ్రమంలో వుండిరి. 

చతు రది రామకిపోర్ 

192t లో ఖమ్మంలో జన్మించారు. తండి 

రామనారాయణ చకుర్వేది. 1942 లో లక్నోలో 

చదువుచున్నప్పడు క్విట్ 

ర్భంలో డిళన్య్యూగా పుంచబడిరి. 

యన్. జారి రామకురి 
1017 .రో ఖమ్మంలో జన్మించారు. తండ్రి 

పురుషో త్తం. 1994 నుండి వరంగల్లో ఒక మిల్లులో 

పరిచే స్తుండేవారు. నిధ్యార్భిగా వున్నప్పుడే కృష్ణా 

జిల్లా మచిలీపట్నంలో శాసీనోల్త ౦ఘన సందర్భంలో 

పటే వస్త్రముల వస్తువుల దుకౌణాలవద్ద  పికెటింగు 

ఇండియా ఉద్యమ. సంద 
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సంవత్సరాలు కౌరాగారశిక్ష అనుభవించారు. 19438 

వరంగల్లో చేతితో తయారుచేసే కాగితం ఉత్ప 

తికి, _ లిక్విడ్ గూకోజు, తదితర ఉత్పత్తుల 

కోసం సుభాను కుటీర పరి్శిశమ నెలకొలాారు 

వరంగల్లోని ఆం(ధ విద్యారినీ ఉన్నత పాఠశాల 

(పథమ కార్యదర్శి. ఆంధమహాసభ, సేట్ కాం(గైస్ 

కార్యకలా పాలలొ పాల్గొ నేవా నిజాం (వభుత్వం 

విదించిన వరంగర్ జిల్లా ఎక్ సటర్న మె" టు ఉ తరు 

పను ధిక్కు-రించడంతో, 1946 జనవరి రీ నుండి 

1947 ఫి బవరి 6 వలకు డిఖునద్లో వున్నారు. 
3 

“ఇండియన్ యూనియన్లో స సంస్థానాల విలీనం 

ఉద్యమం సందర్భంగా ప్రభుత్వ వ్యతి తిరేక ఉపన్యా 

సాలు యిచ్చినందుకు 1947-€—15 నుండి 1948- 

9_22 వరకు అండర్ బల్ (పిజనర్గా బాధలకు 

గురయ్యారు. తర్వాతో వ మాసాల వ. విధించ 

డంతో, వరంగల్ సెం్యటక్ జై జెలులో 1948_3_28 

నుండి శిక్ష అనుభవించారు. వ! చర్య అసం 

తరం, 1948-9-22 న జెలు నుండి. విడుదల 

చేశారు. 1952 నుండి 1958-10-81 వరకు హెదరా 
జాదు శాసనసభ సభ్యులు. 1954 నుండి 1956 అక్షో 

బరు 81 వరకు కొనసాగిన తొలి (ప్రజా (పభుత్వంలో 

డబు9 .డీి. కారిక శాఖ డిప్యూటీ మం, తిగా స పని 

958 లో కార్మిక సమస్యల అధ్యయనానికి 

ంయు క్త రొష్టా9లు, య్ మౌరన దేశాలలో 

ర్జాతీయ కార్తిక పత్తి ధి వర్షంలో 

లు. 1964-78 లో. “హైదరాజాదు న 

పభుత ఏ ప్రభా స న్యాయ 
o 

వాది, (ప్రధాన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్. 1874-10...24 

నుండి 1978-4.17 వరకు ఆ- ప్రదేశ ౩ హైకోర్టులో 

న్ వ 

oc ౨ 

ర్న c3 aa పూ ౭ p9 న 
tg 

భా క్. 
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fy 

సవంబరు 1స భార త ప్రభుత 

తా(మప (తం బహూకరించింది. 
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డాక్టర్ రాజబహదూర్ గౌడ్ 
డాకర్ రాజబహదూర్ గొడ్ హౌదరాజాదులో 

ఎ _ 
1918 జాల 1న జన్మించారు. యాదరాజాదు 

నివాసి. తండి మహాబూబ్ రాజ్ గౌడ్. ఉస్మానియా 

విశ్వవిద్యాలయంలో ఎం.వి.వి.ఎస్. లో ఉ తీరు 

అయారు. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు, 

(టేడ్ యూనియన్ నాయకులు, ఎం.వి.వి.ఎస్. 
సిద్యార్థిగా వుంటూనే, 1938 లో హైదరాబాద్ సంస్థా 

నంలో జరిగిన వందేమాతరం ఉద్యమం సందర్న౦గా 

పౌదరావాదు వై ద్యకళాశాలలో సానుభూతి సమ్మె 

నిర్వహించారు. ఆం(ధథ మహాసభ కార్యకర్త 
1940 నుండి భారత కమూ] శ్ట్నిస్తు పాట్ట సభు;లు. 

ఆయన నిర్వహించిన జమీందారీ 'జాగిర్జారీ వ్యతిరే 

పోరాటాలకుగాను నిజాం (ప్రభుత్యం 2811-1948 

ఆయనను అరెస్టుచేసి, హైదరాబాదు సెంటర్ 

జెలులో డి'కెన్ చేసింది. 75 47న ఆయన జిలు 

నుండి తప్పించుకున్నారు. 1046.506 సంవత్సరాల 

మధ్య అఖిఐ హైదరాబాద జేడ్ యూనియన్ 
కాం గెస్ను సాపించి, దానికి (ప్రధాన కార్యదర్శిగా 

వున్నారు. 

1958-56 లో తెలంగాణా కమూ మ్మూనిస్టు క కమిటీ 

కార్యదర్శి వర్ష సభ్యులు. శ10502.-062 సంవత్సరాలలో 

రాజ్యసభ సభ్యులు, 1956-59 లో ఆంధప్రదేశ్ 

(టీడ్ యూనియన్ కాంగగెస్ 

1989 నుండి (ప్రధాన కార్య కదర్శి. 195759 లో 

అఖిల భారత జేడ్ యూనియన్ కాం గెస్ కౌర్య 

దర్శి. 1970 నుండి ఉపాధ్యక్షులు. రాజ్యాంగ స ఎవ 

రణలు (1946), 'హెదరాబాదులో (ఆవర్హపకా 

ఎగరాలి, కే కొం(గెన రాజ్యంలో కొర్మికవర్షం, తెల 
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గాకా సమస్య (1909): మఖ్టుం స్మృతులు (1 

అనే ప్పస్తకా &ం ఇంగ్లీమలొ స ాళారు. 

ఆరుట రామచం(దారెడి భువనగిరి తాలూకా 
లగి. | Re) 

కొలనుపాకలో 1909 లో జన్మించా రు. వీరి తండ్రి 

రాజారెడి. రాముచ ర(దారెడ్డి ఇంటర్కీడియట్ 
a. yy 

పరీక్షలో ఉరీరులయా్రరు ఆర్య సమాజ్ 
న రిఏ 

ఆధ మహాసభ కొరక రగా. సని చేశారు. 

ar: ఆశ్ 
“సిసు పారీ సభలు, 1988 లౌ 

యు బు . అ 
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జరిగిన వందేమాతరం ఉద్యమం సందర్భంగా, 
అనేక కేసులలో రామచంద్రా రెడ్డికి సంబంధం 

వున్నందువల్లి , ఆయనను అరెస్టుచేసి, పోలీసు 
కషడీలో తీ(వంగా కొటారు. నె జాం సంస్థానంలో 

జమీందారీ, జాగీర్దారీ వ్యవస్థ రద్దుకోనం తీవంగా 
కృషి చేశారు. పర్యవసానేంగా. నిజాం పభుత్వం 
1945 లో క ంనుపాకల ఆయనను ఇంటర్ 
చేసింది. తర్వాత హైదరాబా సె టల్ జైలులో 
అండర్ బర్ (ప్రజనర్గా చ సంవత్సరం డేమెన్ 
కారు. శ్హ్వత విడిచి పెట్టారు. 1504748 సంవత్స 

“ఇండియన్ యీనియన్లో స్వదేశీ 

విరి ౦” కోసం జరిగిన ఉద్యమం సం ౦దర్భంగా 

రజాకారు రామచం[దాలెడి ఇలు లూటీ చేశారు. 
(౮ం డి ఆ 

సంసొ 
శే 

ఆరుట్ల కమలాదేవి 

శ్రీమతి ఆరుట్ల కమలా దేవి భువనగిరి తాలూకా 
సుంతప్పరిలో 1921 లో డ్ జన్మించారు. వీరు తర్వాత 
హైదరాబాదులో నీవాసం ఏర్పరచుకొన్నారు. (నీమతి 
కమలాచేవి ఆరుట్ల రామచం దా రెడ్డిగారి భార్య, ఈమె 
మెటిక్యులేట్ , ' కమ్యూనిస్టు, “ఈమె విద్యార్థిగా 
వుంటూ ఆర్య సమాజ్ కార్యకలాపాల్లో. పాల్గొనే 

1942.44 లో “హెదరాజారు మహిళా సంఘం 
న కార దర్శి. నల్తగొండ జిలా ఆం(ధథ మహా 
భ సభు జ Ef 

రాలా ల్లో కమ్యూనిస్టుపార్టీ నిర్వహించిన _ప్యూడల్ వ్యతి 
రక పోరాటంలో రహస్య కౌర్యక_ర్ర ౨. రజాకార్లు జరి 

పిన అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ గెరిల్లాల 
పోరాటానికి (శ్రీమతి కమలా దేవి మహిళలను సంఘ 
టిత ప రచారు ఇదేకాలంలో రజాకొ ర్లు ఆమె ఇంటిని 
లూటీ చేశారు. 1952 నుండి 1050” ఆక్ట్ కోబరు 8! 
వరకు పౌదరాదాదు కాసససభసభ్యురాలు. 1957 గ్ర 
సంవత్సరాల్లో అంధ దేశ్ శాసగగభో సభు?రా 

సర 

శ్ 

ముల్లు సరొజ +O 
అ" “లి 

(బ్రమకి ముల్లు సలా జ?౦ సూరా? పేటతాలూకొ 

కరిడిరాల 1081 లో జన్మించారు. తండి భీమిరెడి న ర స 
రామిరెడి, భర వెంకట సెవసింహాలెడి, (సాధ 

: "భో. అల్ల 

మిక విద? పూ రి 
టీ ముట్ 

పా రీ (మార్కిను) కారక ర. పొర్ష (మ రాస ) అ 

భ్యురాలు. తెలంగాణాలో 1946-48 సంవత్స 

తరాల మధ్య నె జాం (ప్రభుత్వానికి రజా ర 

వ్యతిరేకంగా. జరగన సాయుధ పోరాటంలో (కియా 

ఫ్ పాత నిర్వహించారు. ఆమెను అరెస్తుచేస్తే 
బహుమతి ఇస్తామని నిజాం ప్రభుత్యం ప 

చింది. 1847 = 48 ఉద్యమంలో రజాకార్లు ఆమె 

ఇంటిని పూర్తిగా దహనం చేళారు. రాష్ట్ర. మహిళా 

సంఘ సహాయ కార్యదర్శిగా పనిచేళారు. 
1945 _47 లో కిసాన్ సభ జిల్లా కౌరకవరం (ఆంధ 

సుహాసభ) సభ్యురాలు, వరంగల్, కరీనగర్ , ఆదిలా 

కాద్ జిల్లాలలో హయ గిరిజన (ప్రజలలో పనిచేశారు. 
1978 వస్నికలలో ఆఎధ్యప దేశ్ శాసనసభ సభ్యు 

రొలుగా ఎన్నికయారు. 

భమిరెడ్డి నరసింహా రెడ్డి 

భీమిరెడి నరసింహారెడి 
a 

కరివిరాల (గామంలో 

2 

సూరా పేట తాలూకొ 

జన్మించారు. 1942 నుండి 

కమ్యూ నిస్తుపార్ట్ సభ్యులు, తర్వాత కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

(మా ఏకమై) లోక వెళ్ళారు. నిజాం ప్రభుత్వానికి 

స్యతిరేకంగా నల్ల గొండ జిల్లాలో అనేక ఉద్య సూలు 

నిర్వహీంచారు 007 71తో ఆంధ్రపదేశ్ లో శాసన 

సభ సభ్యులు. 197177 లో. లోక్ నభ సభ్యులు 

టంగుటూరి |వకాశం 

టంగుటూరి (ప్రకాశంగారు ఒంగోలు తాలూకా, 

కనుప ర్రిలో 1972 ఆగస్టు నలి వ తేదీన (శ్రీ గ్ పాల 
కృష్ణయ్యగారికి జ జన్మించారు. (పకాశంగా టా పహూసో 

పేతమైన సా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు. దేశం కోసం 

ఆయన తన సర పసం త్యా గంచేశారు. ఆయన చిన్న 

తనంలో వల్లూరు, సాయుడుశ్తే అట్, ఒంగోలులలో (గాభ 

కమా ధ్యమిక్ట విద్య పూర్తి చేశాశారు ఉన్నత పాఠ 

ల, కళాశాల విద్యలను రాజ జమ (డిలోపూ ర్తి రి చేశాటు. 

కరా షత, ఆయన మదాసు న న్యాయశాస్త్ర 

లై ( 

{ 

కలశాలతో 
శ్రీ రండవ తరగతి న్యాయవాది విద్య నభ్యసించి, సట్టా 

పొందాలు. కొంతకాలం ఒంగోలులో 

పనిచేసి, అన రతరం రాజమండ్రిలో 

న్యాయవాదిగా 

న్ ఎయవాదిగా 

చ 

1908 వ సంవత్సరం పరకు వని చేశారు, ఆయస 

29 ప సంవత్సరంలో రాజనుం (గ్ర మున్సిపాలిటీకి 

రు 

తర్వాత ఆయన లండన్ వెళ్ళి, అక్కడ ఉన్నత 
న్మాయశాస్త్రమును అభ్యసించి, బొరిసరు అగుటకు, 

వ్రు 



నం(గౌమ చరిత 

1904 తో లండన్ నుండే రాజమర్మడ్రీ మున్సిపాలిటీ 

ఛర్మన్ పదఏికి రాజీనామూ చేశారు. ఆయన ఊఉ త్తమ 

(గశేణిలో దారిస్టరు పరీక్షల 6 త్తీరులై , లండన్ 

నుండి తిరిగివచ్చి, 1907 లో మ్రానులో న్యాయ 
వాదిగా (ప్రాక్టీసు ( పారంభి చారు. 

1910 లో మహాత్మాగాంధి _ప్రభావానికిలోనై , 

సత్యాాగహ ప్రమాణ స్మతం పై సంతకం - చేశారు. 

తర్వాత ఐచు అ:శాల శాసనోల్ల ంఘన కార్యక్రమం 

(పారంభంకొగ గానే, ఆర్థికంగా వంకతో లాభదాయకంగా 

వున్న న్యాయవాద వ వృత్తి తిని 1921 లో విడిచి పెట్టారు. 

అదే సంవత్సరంలో (పకాశంగారు ఎ.ఐ.సి.సి. కౌర్య 

వర్ష భభ్యునిగా ఎన్నికయారు; కొంతకాలంపాటు 

ఎ.ఐ.సి.సి. కౌర్యదర్శిగా పని చేశారు. 1921 లో 

ఎపి.సి.సి. అధ్యక్షునిగా ఎన్నికే. +18 సంవత్సరము 

ఆ పదవిలో కొనసాగారు. అనేకమంది (ప్రముఖ 

స్యాయవాదు లకు నచ్చుచెప్పి, వారిని శాసనోల్డ 0ఘ 

నోద్యమంతలో కి తీసుకువచ్చారు. ఆంధ్రదేశంలో 

వెల్లువగా వచ్చిన జాతీయోద్యమానికి ఆయన నాయ 

కత్య్ం వహించారు. ఆంధ్రదేశంలో జాతీయోద్యమం 
దశాబ్దాలపాటు ఆయన 

థ్ 

కూడు 

వుంది. 

పలుకుబడి (కింద 

1928 ఈ సెమన్ కమిషన్ ధిక్కరణోద్య. 

మంలో, మడాను నగరంలో సంపూర్ణ హర్తాళ్ 

నిర్వహిం చబడిండి; అః తేకౌక, సైమన్ కమిషన్కు 

వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతూ జరిపిన నల్ల జెండాల 

(ప్రదర్శనకు నాయకత్వం వహించారు. కొగరంలో 

కొన్ని చోట్ల సల జెండాల ప్రదర్శకుల పై రం. రిజర్వు 

పోలీసులు “ కాల్పులు జరిపారు. ఆంధ కాంగెసు 

కమిటీ నాయకుడుగాను, అధ్యక్షులుగాను రిజర్వు 

పోలీసులు జరిపిన కాల్చులలో గాయపడిన . సోదర 

(పదర్శకులను చూస్తానని గట్టగా పట్టుప టారు; కొని 

జారిని చూచేందు క ఆయనను చైళ్ళనివ్వకుండా 

రిజర్వు పోలీసులు అడ్డగించారు. వెంటనే ఆయన తన 

చొక్కా ఊడతీసి, "కనను కౌల్చుకో మని చెపి, 

వారి అభ్యంతరాన్ని లెక్క చేయకుండా కౌల్పుల లో 

గాయపడిన సోదరులను పరా "మర్శి ౦చేందుతై ఆయన 

అత్యంత సాహసంతో ముందుకీ వెళ్ళారు ఈ ఘట 

నను పురస్కరించుకునే ఆయసకు “ఆం(ధ్రకేసర్తి” 

అని బీరుదు లభించింది, " 

రాష్రంలో కాం గెస్ పార్తీ న 

రాష్ట్రం ఏర్పడగానే ఆయన. తిరిగి 

చేరారు. ఆంధ (ప్రభుత్వ తొరి 

నియమిింపబడ్లారు, 18505 తో ఆంధ. రాష్ట్ర శాసన 

185 

ఉప్పు “సత్యాాగహం _ప్రకౌశం 

గారికీ 1080 పాటిల్ 2 న ఒక సంవత్సరం 
సామాన్యజై లు శిక్ష విధించారు. ఆయన మద్రాసు, 

తివచిరాసల్ల్ వెల్లూరు, కన్ననూరు జైళ్ళలో నిక్ష 

అనుభవించారు. " 19892 కాననోల్లంఘనోద్య మ 

కౌలంలో, 1932 జనవరి. 1 వ తేదిన, 7 మాసాలు 

కఠిన శిక్ష, రు. 15 |- లు జరిమానా 

జరిమానా చెల్తించారు. ఆయనను 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో నిర్బంధించారు. 

. “స్వరాజ్య” దినప్టతికను (ప్రారంభించారు. 

ఎమా(తం జంకులేకుండా, ఆ పష్మతికలో శాసనోల ౦ఘ 

నోద్యమానికి స సంబంధించిన వివిధ వా ర్తలను “ప్రచు 

సందిర్భంగా, 

ఏధించారు. 

రాజనుర్మడి, 

ర్రించడంతో అనతికాలంలో నేఆ ప్మత్రిక కోపంతో (తి 

షను సముపార్టించుకోవడ మేగాక, దాని సర్కు్యు 

లేషన్ కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. (ప్రకాశం 
పంతులుగారు “స్వరాజ్య” పత్రికా నిర్వహణలో 

లక్షలు విలువచేసే తన ఆ స్తిపాస్తులన్నిటినీ 

పో గొట్టుకు కున్నారు. షష 

. భారత దేశంలోని (పముఖి పాతికేయులకు 

స్వరాజ్య పృతిక (ప్రముఖ శిక్షణా కేం(దంగా విని 

యోగపడింది, ౮ 

_పకొకంగారు_ 1937 లో అప్పటి మద్రాసు 

రాష్రంలో రెవెన్యూ మం(ిగా పనిచేశారు. అస్పుడే 
ఆయన జమీందారీ వ్యవస్థ రదుకు పునాది చేశారు. 

తర్వాత జరిగిన వ్యకి కిగత్ర సత్యాగ్రహోద్యమంభో 

(పకాశంగారికి 1940 నవంబరు 28 వ తేదీన ఒక 

సంవత్సరం సామాన్య క్ష విధించారు. 

అస్ఫుడు ఆయన వెల్లూరు రు, తరుచురాసల్తి జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవ" చారు. అనంతరం "క్విటిండియా 

ఉద్యమం సందర్భంగా 1942 ఆగస్టు 14 కేదే నుండి 

సుమారు మూడు సంవత్సరాలు వెల్లూరు, నాగపూరు, 

అ(మోలీ జైళ్ళలో డిన్ చేశారు. 

1946 విటిల్ 30 వ తేదీన కాంపోజిట్ మదాసు 

నాయకుడుగా ఎన్నీ ॥ 

ముఖ్యమం్యతిగా నియమింపబడ్డారు. 1950 చివరలో 

ఆయన (ప్రజా పార్టిని స్థాపించారు. వర్ ఆంధ 

కౌాం[గెసులో 

ముఖ్యమంత్రిగా 
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సభకు జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికలలో ఒంగోలు 

శాసససభా నియోజకవరం౦ం నుండి శాససినభ్యుడుగా 

ఎన్నికయారు. అనంతీరం 1957 మే 20 వ తేదీన 

తన శీర్ వ ఏట హైదరాబాదులో (పకాశంగారు 

కసషమూరారు. ఆంధప దేళ్ కభుత త్యం ఒంగోలు 

జిల్లాకు (పకౌళం జిల్లాగా పేరుపెట్టి ఆయన పట్ల గల 

గోరవాన్ని (ప్రదర్శించింది. 

కందుల ఓబుల రెడ్డి 

గిదలూరు తాలూకా లింగాప్తరంలో 1911 జూన్ 
చి 

7 న జన్మించారు. తండి నాగి రెడ్డి. బి.ఎ వరకు 

చచివాము. వ్యవసాయదారు. 192082 శాసనోల్ల ౦ఘ 

నోద్యమంతలో పాల్గొన్నారు. 1934 లో నిడు[బోలులో 

జరిగిన రాజకీయ శిక్షణ స్ఖిరంలో విద్యార్థిగా వాల్లొ 

న్నారు. రాయలసీమలో జరిగిన భూమి శీసు రీసెటీల్ 
అజాన్ 

మెంటు. సందర్భంగా 11834 లో రాయలసీమలో 
సరింటించారు, 199 లో రాష కిసాన్ కౌంగెస్ 

ఖో య్ 

అధర్థప్తలుగా ఏన్నికయారు. 1936 _87 సఎవత్స 

కర్నూలు, చితూరు జిలాళలో కొన్ని రాజ 
య ఇల. య. ( శ మ వర పాఠశాలలు నిర్యహించారు. 1448. 41 వ్యషి 

Bol శు 

సత్కా(గహో వ్యమంతో 
ఫ్య 

_వాల్గొన్నారు. (బిటిష్ 
మించ నలః నందిగా వ 

(న. 
సి పనిచేశారు. 

త్రో జిల్లా బోర్లు సభ్యులుగా పనిచేశారు. 1946 
51 వరకు పి.సిసి (ప్రధాన కార్యదర్శి. 

లో కిసాన్ మజ్జూర్ (ప్రజా పార్టీని నెల 
త్యారు. 1951 లో కృషిక్లోక్ పారీ ర్ (౩. యర్. 
) లో చేరారు. 1055 లో ఆంధ శాసనసభ 

“డుగా ఎన్నికయారు, 1006 మార్చి. సవంబరు 
అల్ వ్యవసాయం, అడవులు, పొరసరఫరాలు, ఫశు 
సంవరక శాఖ, మత్స్య శాఖల మంత్రిగా పని 

1962. లో తిరిగి ఆంధప్రదేశ్ శాసనసభ 
| “a 

చేశారు. 

| a) 

8.8. 1088 స వకుదెలయాము. 

{8 తౌలుగునాటీ నాంతం తీ ధి 
వ! త్ర 

సభ్యుడుగా ఎన్నికయారు. 1963 తో ఎస్టిమెట్సు 

కమి ఛె ర్మన్గా నియమింపబడారు. 1507. 71 

మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ 
మే నేజి మెంటు బోర్డు ఛెర్మర్గా పనిచేశారు. 1972 

రోను, 1978 లోను తిరిగి శాసనసభకు ఎన్ని 

కయారు. 1978 మార్చి 10 నుండి 1980 అక్షోబరు 

10 న చెనా న్నా రెడ్డి మం(తివర్గం రాజీనామా చేసే సేవరకూ 

ఆ మం్యతివర్షలలో మధ్యతరహా నీటివనరుల శాఖ 
మంత్రిగా పనిచేశారు తిరిగి అంజయ్య మంతి 

పర్షంతో 1980 అక్టోబరు 16న అదే శాఖలో 
మరతిగా నియమింపబిడ్డారు. 

పొణకా కనకమ్మ 
కనకమ్మ 1896 లో జన్మిం 

చాచు. నెల్లూరు వాసన్యురాలు. తండ్రి సురుపూరు 

కొండారెడ్డి. భర్త సుబ్బరామిరెడ్డి, కవయిత్రి, వందే 

శ్రీమతి పొజణకా 

మూతరం* ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఉప్పుసత్యా 

_(గహంలో పాల్గొనా ల. 276.1930 నుండి 
నెల్లూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో ఆరు మాసాలు శిక్ష 

అనుభవించారు... తిరిగి శాసనోల్హ ౦ ఘనోద్యము ౫లో 

పాల్గొన్నాడు. 26.5..1932 న 18 మాసాలు శిక్ష 
గ్ విధించారు. వెలూయే జె లుల శిక్ష అనుభపుంచారు. 

_గంథాలయావ్యి 

మంలో [కియాశీలంగా పాల్గొ న్నారు. 1928 కాకినాడ 

సమా వేళాని॥ అధ్యక్షురాలు, 

నెలూను క గెస్ సరా ని జ స శ నెల్లు కాళు కమిటికి (పథమ మహిళా అధ్యళ్లు 
రాలు. న సె. పి సభ్యురాలు. ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కౌంగ్లగెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షరా రాయు, మహిళలతో విద్యా 
వ్యాప్తి పికి, సాంఘీక సం; స్మరణ లకోనం కృషిచేశారు. 
నెలూమలో కసూర్చా మహిళొ ఉన్నత పాఠశాల లా 0 
నెలకొలా ల్బారు, | 

కౌర్యగెస్లో, ముదొళో ఎ 

గరిమెళ్ల సత త్యం వీరభ| దరావు 

గరిమెళ్ల సక ్య ఏరభ్యదరావుగారు కొకినాడ 
తాలూకా గండేడు వా సప్యులు తండి సూరయ్య. 
(అ్రహ్మసామాజికుడు. డేవ్వునత్యాగ్రటి హోద్యమం ౦లో 
పాల్గొన్నారు. 05.1080 నుండి మడాను. వెలూరు 

aa) 

జైళ్ళలో 6 మాసాలు కఠిన స్క్ష అనుభ 
వించారు. అనంతరం శాసనోల్ల ంఘనోద్య మంలో 

బాలి 
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౦ 

నక్ష రు. 100 లు జరిమానా, చెలి ౦ంచక 

పోతే, 12 వారాలు కఠిన నిక విధించారు. 

బరంపురం, బళొరి, క్రొ 

ధించారు. వ్యషి సతా 

(| నూసాలు కఠిన శిక 

లీ ౧ 

నును. 28_8-1942 నుండి అలీప్పరం జెలో 
రగ 

18 మాసాలు కఠిన శీక్ష అనుభవించారు. 

తల్లా పగజ నరసింహ శ 

తాడేపలి గూడెం తాలూకా ఉంగుటూ 
య 

సింహాళర ర్మ 1898 సవంబరు 2| జః న్కించారు. తండి 

త్యందికం అనే సుందర రామయ్య, జి దొతీయ వ్ద్యా 

వోధనా లక్ష్యంతో చాగల్లులొ ఆసంద నికేతన్ ఆ 

మాన్ని సొపించారు. 1921 ళా నోల౦ఘనోద్న మంలో 
థి al రా వో న సాల్లోసాీరు. అనంతవరం ఉప్ప సత్యాాగహోద్యా 

(1 స్ట న్ క్ట లో గో జీ న్ 

నుంలో పాల్గొన్నారు, 26.1930 స ఒక సంన 
ft 

త్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమం౦్నడి, 

కన్ననూరు, వెలూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
న. చు 

గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒడంబడికను పురస్క-రంచుకుం, 

14.93.1881 న విడుదలయారు. తిరిగి శాసనోల నిభ 
: గ 

నోద్యమ౨లో పాలొన్నందుకు 6 చూసాలు కఠిన 
Gh 

గీ 

త్రో 

187 

శిక్ష, ఈ. 200/-లు జరిమానా విధించాలు. జ 

మానా వసూలు చేశారు. వెల్లూరు జైల్లో? శిక్ష అనుభ 

వించారు. 1028 లొ ఒక" ఆశ్రమం స్టాపించి, 

హరిజనోదరణ కు కృషి చేశారు. 
ఖ 

ము a ఇ న జ్ ad 

కునూరు శా సపుఃలు, తండి గొపాల కృష్ణయ్య. 
బూమ్ ౮ 

వ్యదఫాయడారు (గామ మునసబు. 1920 లొ 

పార్రీ లో చేరారు. 19288 లో పశ్చిమ గోదావరి 
వ. ఎడం కు? ష్ గాం! కొంగెస్ రమిటీ అట్యుక్రు ౫. ఆంగం NE § 

జః పరు లయ గ్య వ్ హోద్యను) సందర్భంగా, డికెటరుగా, ఏలూరుల్ 

సత్యా(గహా శివిరాన్ని విజయవంతంగా నిర్వభాం 
లల Pp . 

చారు. ఏలూరు సబీ డి 

256.1980 న కొమ్మారెడి ఆంజ నేయులుగారికి 
a _ , 

రు. 501) .. జరిమానా విధించి, చెలించకపో తే, \ న్ 

! గ 
ఒక సంనత్చరం సొమానవై శి విధించాడు. 

అనో bt గ mh mye శ రాజమండ్రి, వెల్లూరు జ ళ్ళలొ శిక్ష అనుభ 
జు 

A అనో జ లో 

విస్తుడగా, గాంది“ ల ఇర్విన్ ఒడంబడికను పురస్క 

శాసనోల్ల ంఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నందుకుగాను. 

10ఏ.1.1332న ఆరు నూసాలు సామాన్య శిక్ష 

విధించి, రాజమండ్రి, కడలూరు జై ళ్ళలో నిర్చ 

ధించారు. 

0 



లీ 
వూరి కోటిశ్వర 

తుమ్ముల వెంకటరాహముయిక్టి 

చం 

fp రాదు 
సీ పదు త్రీ 



న 

టు దాభా డనదదలపైడాజ్డం న పంతం నాయడు ంతాలతాళాడాలాని అశ 

alas 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్య సంగ్రామ చరిత 
స్వాతం|త్య హోరాటాలకు పుట్టిల్లు కృష్ణా వంండలం 

ఆం(ధ(టదేశ్ లోని కృష్ణా మండలం [ప్రాచిన 

నాగరికతకు. సంస్కృతికి నిలయమై, 
యా 

“” 

చరె(త 'పసిర్చి చెందింది. భారత స్వాతరత్య 

సం(గామం ప్రారంభమెన నాటికి, ఇప్పటి కృపా, 
యా 

క్ 

గుంటూరు, పశ మ గోదావరి జిల్లాలు. - కృష్ణా 

మండలంగా పిలువబడుతుండేవి పూర్వకాలంలొ" బని] 

“కర్మనాడు' అనే పేరు కూడా పుంది. 

అనేక విధాల 

౦ 

పాచీనకాలంలో ఆంధ సా్మమాజ్యాలకు ఆయుపు 

పటు అయిన కృషా మండలం ఆధునిక కాలంలొ. 

స్వాతంత్ర్య పోరాటాలకు పుట్టినిల్లు కావటం విశషం. 

గమనార. 0. దేశ. ఆర్థిక, రాజకీయ సాహిత్య కళా 

రంగాలలో అనాదిగా (ప్రముఖసొనం అలంకరిసూ, 
స ar 
ఛి 

ల 

నిసు సిదాంత తత్వవే త్త అయిన 
Lr] (శ 

దం 
శ ry 

దోషిని ఆకరి ంచటం, 
ఆయన భారత 

యె 

రాసిన బేఖలతో అది చోటు చే 

ఒక నిదర్శనం . 

ర్న ౮ ఫ్ర oh అ 
ళం లి ల్ డ్రా 

బౌద్దమతానికి సుక్షేతం 
{ 

కీ సుకు పూర 0 సంపత౫రాల పాంతంలో 
శ సుకు పూర్వం 400 సంపత పాం 

ar. 
| Pp క్ష 

క సా మాజ; వతరించక నును 
ఆంధ సొ(మాజ్యం అవ ఏంచక న 

మండలం బొద మతానికి సుక్ష(తం 

. | “a 
ల గా ణం అంగ లిన 

మండలంలో నేటికీ చారిత్రక అవశెషాలుగౌ మ 

అనేక జౌద క్షేశాలే అందుకు సాక్షీభూతాలు. 
య 

, 

5S 

అయింది. ఈ 

చరిత్ర | ప్రసిద్ది చెందిన. బౌద
్దకేత్రం, నాగార్జున

 విశ్వ 

న్ 
| 

a ఇష 
అద్య శల 

విచాాలయ కేంద్రం అయిణ 
విజయప్తరి “మొదలు 

జ హు ను బళా Fr తాజూకారోే ని ఘంటస
ాల 

ఇప్పటి కృష్ణాజిల్లా 
మువి ళ్ 

చ్ “హొం ఈ కృషామరడలంరొ. రట్టు 
వరకు “వి సించివుణ్ను ఆ కు ప 

న్ యు మ ననా ] 

/ ee నాం ' ళ్ ర" వెలిశాయి. 

శదికి ఇరువెప్పల అనేక బ్ ద్ద క్షేత్రాలు 

శ 
ఎ ఇ wt ఇ 

వీటిలో అమరావతి, 
ఘ *టసాల కాయ 

ర 

లో 
కలు 

గ రం టెం 
జగ యాన అ 

౧ 

(=a పు జ అపై తీ అభ అన నం డె 

జవ సలం కుషాజిలాలొని జగయ్య ఎట. ౯2౮ 

అ జ్ర గా ౧ 

లొ ల్ లో tp ఫ్ర) 
35 

G 38 ఇ ti SE: {tt న్ 

§ ర ష్ య ర 
J న్ 

(2) 

ఆ 

౧0౧ ట్ర ల్ ౮ { cf A లో 
3 ళు. 

[| [|] 
ల 

లన t3 fr 3C 0 టి ల్ 

C3 tl f 

6/7 
(ర 0 ల్ని ర్ట రా UA (త 

ళట ల్ని 

a 

ఓ థో | గ శ] {tp 

టం 
ep ళ్ a (6 ర్ట 

స్మామాజ్యానికీ జధాని అయింది. తొతి 

, 
స 

న్ 

రాజా? ధిపతులు ఇక్క-ణుంచి సనా 

యే విహార్, కడాదరావాద్ , మధ? దేశ్ 
పెయలుదేరి ఏహాల*, అ 

[| 

ప్రాంతాలను జయించారు. 
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ని ల ద సదు న శ జా ఘం [¢ ఢ అ 
నన. 

ఇం(దరలా(ది పర్యతంగా పిలువబడే బెజవాడ 
aes) శా, థి ల్ wu? స ఇళ రడ పన, అరునును తపస్సుచేసి వాశుపతాస్త్ర౦ 

శాతవాహన రాజుల అనంతరం, ఆంధ స్మ్నామా 
రాజులు, తమ 

రాజ్యాల రాజధానులను కృషామండలంలి రో నే ఎర్వాటు 
డ్ చేసుకొన్నారు. ఇక్ష్వాకుల ధాని విజయప్పరి, 

బృహతృలాయనుల రాజధాని కృష్ణాజిల్లా దివి 
తాలూకా కోడూరు, శాలంకాయనుల రాజ ధాని “పీలూరు 
సమీసంలోని వేంగిపురం, కొలేటికోట,. పెదవేగ, 
చినవేగి, విష్ణుకుండినుల రాజధా ని వినుకొండ, తూర్పు 
చాళిక్యుల రౌజ థాని వేంగివంటి చాం్యతక (ప్రదేశాలన్నీ 
ఈ మండలంలోని వే 

ఈ మండలం లొని కంటకొశె లం (ఘంటసాల 
యా - డను సుకు పూర ్య'మే ఆ్రరాస్ న పు పట్టణంగా 

రాం 

రా క్ంచింది. ఇటలీ తదితర యూరోపియన్ దేశాలకు, 

డియా వంటి తూర్పు ఆసియా దేశాలకు ఈ రేవు 
నుంచి పెద ఎతున వాాపారం సాగింది. (డీ, శ 
నా Pa ద బో న ల రెండ స తాజానికి చెందిన సుుపసిద ఈజిపి యన్ Q ల , థి అ నగ శాస్రజుడు తొలమీ రచన తోను, అలాగే నుప డు 

ద ఫె9ంచి చరి|త కారుడు డూ(బియల్ రచించిన 
దక పూర్ణ చరిత్ర" (గంథంలోను ఈ చార 
(త్రిక వౌ సవం ఉదహరించబిడింది.. 

నంగగాయు బోలి (లో 

Airy 

'డూదియర్ వివ 

ఘంటసాల (గ్రానుంలొ ని పాటిదిబ్బలు. తవ్వు 
- బంగారు నాణెములు (ఒక 

వే పున కోన్ చశ్రవ వీ రి బొమ్మ, రెండవ వైపున 
సము(దదేపుని బొమ్మ గలవి అలనాడు ఇటలీ 
దేశంతో జరిపిన వాణిజ్యానికి (ప్రత్యక్ష నిదర నం. 
(క్రీ. శ. 18 వ శతా బం వరకు కంటక శై 6 లం (ఘంట 
నాల) రెవ పట్టణంగా విరాజిల్లి ౦ది. 

జ కృష్ణామండలం అడవడుచు తడువున 

వుట్టిన వీరనారి రు దమాంబ 
కాకతీయ చ(క్రవ రి రి గజపతి కృష్ణాజిల్లా దివి 

తాలూకా తలగడ దీవివద్ద జరిగిన యుద్దంలో కృష్ణా 
మండ లవానుబు ప్రదర్శించిన పరా[కమం చూసీ, 
పరవ కడై, ఈ మండలానికి చెందిన ఇదరు ఆడ 

[ad లట పడుచులు - జాయప  సనాని సోదరీమణులను 
అర్ధాంగులుగా పర్శిగహించాడు. వారిలో ఒకరి కడుపున 
పట్టిన రాణ్ రుదమాంబ కాకతీయ సా్యమాజ్యాధి 
నేతగా రాణించి, మహిళా లోకానికే చిరసాయిగా 
వెబగొందే వన్నె తెచ్చి పెట్టింది. న 

సంస) గతీ సంవద నిఅయం 

కృషామండలం ఆర్భధ్ర య ూాదాకనిక నాగరి 
లో నేల యూ కత్రకు ఆయువుపట్టు కావడ మెకా తెలుగు 
సంస్కృతీ సంవదకు కూడా నిలయమై. భాసించింది. 
అన స్పచుయ్య తో సరితూగగలిగిన సదకఏ క్షేతయ § 
నే మొవ్వ. అలాగే భరత 
నాటే వాన్యడ "నిద్దేరద మహాయోగి కర్మభూమి 
కృషాజిలా కూచిపూడి. 

(33) య 

ఇలాంటి సుసంపన్నమై 

3 
ల్ో న. 

aa 6 (౫ అ [యు 

36 యో 

సంపద, నాగరికత. దర న ఈ కృషామండలం ఇ . క్ | 
శ మ y ణు > 

ఆధునిక కాలంతో సేవన దలసపాంద లకు వ్యతి 
రేకంగా' సాగిన భారత స్వాతంత్ర్య సర(గామం 
కూడ అ్మగ(శేణిని నిలబడి, అత్యంత (పముఖమెన 

ఈ యా పాత నిర ప్రబాంచించి.. . 



+ 
! 

తెలి రై తం పోరాటాలు 

భారత జాతీయ కౌంగెసు నా నాయకత్వంలో భారత 

స్వాతం(త్య సం[గాము (ప్రారంభం కావడానికి 

పూర్వమే, కృషామండలంలో 19 వ శతాదిం చివరి 
ణం 

దె 

భాగంలో కృషాజిలా ఉయ్యూరు సమీప [గామమెన 
లు ౧౧ 

యా 

(ై 
గండిగుంటకు చెందిన దండమూడి రామ(బహ్మం 

నా యకత్వంల్ , (విటిష్ అకులకు తా 
3 

దారు 

న జమిందారులకు వ్యతి రకంగా చారత్రా త్కకమెన 

తు పోరాటం సౌగించబడింది. “నాగలి మేడ్ని 

భూమిలో తిరగవేసి, పాతే ఉద్యమం”గా ఆది పిలువ 

డింది. అలా పాతిన నాగలి మేడులు ఆకులు తొడిగి 

నట్టు కథలు పేచారంలోకి వచ్చాయి. మహాత్మాగాంధి 

కంచే మునుపే, కృష్ణా షోమండ లం రె తులు సాగించిన 

సత్యా(గహ పోరాటం అది. వ్యవసాయ భూములు 

సీడులుగా మారడంతో, (బ్రిటిష్ (ప్రభుత వి ౦ 6 తులక 

తలవంచ వలసి వచ్చింది. అటు తరు వాత 20 

తాబ్దం ప్రారంభంలో కృష్ణాజిల్లా ముస్తాబాః 

wn చెందిన కడియాల “చంటద్రయ్య రె తుల 

తరపున జమిందారులకు వ్యతిరేకంగా న్య్యాయస్థొ 

లలో నడిపిన “లీగల్ పోరాటం” (ఆ ;త్య్యేక్షేం 

'పీర్కాన తగింది, 

ష్ 

చా 

ళా 

ర. 

యో 

రేల 

తెలుగునాట స్వాతం తోద్యమ 

అద్యులు, నిర్మాతలు, రధనసారధులం 

తెలుగునాట స్వాతం త్రో గద్య మ ఆద్యులు, 

నిర్మాతలు, రథ సారధులతో ఎక్కువభాగం కృషా 

మండలంలో జన్మించినా రే. శః సందర్భంలో 

కొండా వెంకటప్పయ్య, దు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, 

భోగరాజు పట్టాభి సితారా మయ్య, కాశీనాధుని నో గేశ్వర 

రావు, ముట్నూరి కృష్ణారావు, సర్దార్ దండు 

నారాయణరాజు నంటి చారి పెరులను ఉదహారించ 

తెలుగు సొహితీ పృసర్వికొసొనికి 

(గంధ్యప్రచుర అసు (పారంథించిన కొనురాజు లక్ష శ్రి 

రావు, తెలుగు నాటకరంగం పునరుజీనన కృషిలో 

(వముఖపాాత వహించిన మైలవరం హిటక సమాజం 

సాపకులు మెలవరం రాజా, మెలవరం బాలభారతి 

కీమాజం ఫోషకులు సూరానేని వెంకట పానయ్యా 

క కోట కలన 
నామహరుటటుటు 

౪ 

లావు. బహదురు జమీందారు. (ప్రసిద్ద నటుడు డి. వి. 
యు 

థి | 

సుబ్బారావు కృషాజిల్లారోనే పుటిపెరిగారు. 
(0. య చక 

అంతేకాదు, ఆంధ్రదేశం ౦లో స 

అంకురార్నణ చేసిన వి. రామదా పప తులు, _గ౦థా 

లయోద్యమామ ప్రారంభించిన అయ్యంకి వెంకట 

రమణయ్య, స నాయకుడుగా అధిల భారత ఖా 

స నార్జించిన క ఎన్. జి, రంగా, హిందీ (= 

రోద్యమంలో ఉన్నత శిఖరా అందు5 కొన్న "మోటూరి 

సత్యనారాయణ, జాతియ ఉద్యమ నాయకులను 

న్నీ 

క్ర 

సృష్టించిన ఆంధ జాతీయ కళాళాల స్తాసకులు 

కో పెల్ల హనుమంతరావు మున్నగువారు పుట్టి 

పెఏగింది ఈ మండలంలోనే. తెలుగు దినప్మతిక 

“ఆంధప్మతికొను న్లాపించినది ఈ మండలవాసే. 

ఈ మండ లంనుంచి వేబువడిన కృష్ణాపత్రిక యౌవ 

రధ జాతిని ఉ శత్రేజపర్చి, ఉద్ ప్తం కాఏంచి, 

స స్వాతంత్ర్య సం(గామానికి సమాయ త్రం 
చేసింది. 

సమర్చించిన పింగళి వెంకయ 

గడ్డలో జన్మించాడు. రవి 

సానూజ్య అధినేతలను గడగ 

ఎతారామరాజూ పుట్టింది + శః పోతుగడ్డి 
Ga 

క్ర 

bt 

లోనే ను క్షరాలతో 'లివించవగిన దు 

సర చీరాల - "పే రాల" గ ర్యనుం, 

పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి నడిపిన పెదనందిపాడు 

పన్నుల నిరాకరణోద్యమం, కన్నెగంటి హనుమంతు 

నడిపిన పల్నాడు పల్ల సతా: 3 (గ హంవంటి నాటికి 

కర్మభూమి కృష్ణా మండలమే, కళారంగంలో * “మాల 

పిల్ల ” , “ర తువిడ” వంటి సంచలనాత్మక చిత్రాలు 

నిర్కొంచిన గూడవల్లి రామబ్రహ్మం, సంగీత 

విద్వాంసులు సుసర్ల దక్షణామూ ర్తి, పారుప నల్చి రాము 

శ అగి గా అపు న్ 
క 

కృష్టయ్య, మధుర గాయకుడు న స్యతం_త్యక' సమర 

యోధుడు ఘంటసాల వెంకటేళ్వరరావు, మంగళం 

పెల్తి వాలముర రశీరృష్ణ, _బిటిష్ గపర్నరు ౩ దవిలో 

వు ఎటూ గాందీ టోపి ధరించి చరిత సృష్టి షించిన 

ఈడు్చుగంటి రాఘవేంద్రరావు, తెలుగు పత్రికా 

(ప్రపంచంలో నూ తనాధా గ్ట్యం (పారంభించిన 

నార్ల వెంక సే పేశ్వరరావు, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ 

నిర్మాతలలో (ప్రముఖుడైన చండ్ర రాజేశ్వరరావు 



పుట్టిపెరిగింది శ్వ జిల్లాలోనే. సుప్రసిద్ద కమ్యూ నిసు నాయకులు పుచ్చలపల్లి స ౦దరయ్య రాజకీయ 
జీవితానికి కృవామండలచమేు (ప్రధాన కౌర్వరంగం 
అయింది. ఆం ధదేళంతో పార్మికామికో యుగానికి పన ea వి శు వ లో 

జవ బరెఫ్రష్ని నమకూచ్చెన 

పా వంండలంలో 
1885 తో భారత జాతీయ కౌం(గస్ పృటుక్రత్తో ల 

న 
(పారంభమెన జాతీయ మహోద్యమంలోను, QQ 

స్వాతంత్ర్య సం(|గామంలోను కృవామ౨డలం అగ శేణీని నిలచి, (ప్రముఖప్మాత వహించింది, ఇప్పటి కృేషా, గుంటూరు జిలాలు, పశ్చిమగోదావరి, (ప్రకాశం డ్రా వ 
లు 

తి ర్ూ 
జిలాలలొన్సి కొన్ని [పాంతాలు ఇరవయో;? శ్ఞత్రాబు 

౧౧ 

ల నా (నారంభం నాటికి కృష్టామండలంలోనే వృండ్రేపి. దం 

* 

చః మండలానికి మచిలీపట్నం - బందరు _ ముఖ్య పటణ౦గా వుండేవి. co 

సర ఆర్థర్ కాటన్ 1854 లో చెజవాడవద కృష్ణా గగన @ వ న 
చ ౧ తా 

సది పె నిర్మించిన ఆనకట్ట, కృషామండలం లోని 
(En 

ఫు 
ది ఆర్థిక సామాజిక, రాజకీయ పరిసితిపె గొన్న 

థు 

(aN 
S లా న ® Pa 

(ప్రభావాన్ని (పసరింపబేసినవ్ను బప్పివచ్చు. ఈ ఆనకట్ట నిర్మాణం కొరణుఎగా ఈక మండలంలో వంవసా 
టె 

తీ యాఖభివృది సాధ్యంకావటం మాత మేగాక, విద్యాభి 
ఇ 

వృదికి అవకాశాలు ఎర్చడాయి. దీనికితోడు, (బిటిష్ 
అ 

ar బాలకులు తన పాలన నుసిరం దసుకొనడానికి "డ్రె 9 స దుతవా పక్షి సాధనంగా. ఆంగ భావ్షరో 
మ YD 

పా | 
ణం 

అగ ఫం. అసి అల నసంసనలను సొపించటం, 
వం! 

ని యువకులు రాజ 
వటం జరిగింది. అతా 

ఆం ధదెశంతో పొంతం|త్రం కం, ఎట ప. x 
న్వాతం శ్రీ సం(గామాని శంఖం పూరించారు. 

నర గాము బరి [లో 

ఆంధ ఫదేశ్లో తెలుగుదేశం పారీని (ప్రారంభించి, ళు రాజకీయ పెనుతుపాను సృష్టించి పపంచ దృష్షిని లు 
చు ఆకరించిన నందమూరి తారకరామా రాస కృషాజిలా ర్న 

కఠి గా నందమూఈి (గామంలో పుటారు. 
లు 

ఇలాంటి సువర్త చర్షిత కలిగన కృషామండలంతో యి 
న స్త షాజిలా సాంతం: సం[7 

భాగమె కృష్ణాజిల్లా వళం(త్య సంగ్రామం 
ఎవిధుగా మొదలె వృద్ధిచెదిందో వి స్రంచిందో Sn ఆ 

అటో వివరంగా పరిశీలిద్రాం. 
టె 

సా kK తం [త్య శంఖారావం 

తోనే ఆవుల చిన పారసారధి నాయుడ్తు సంపాద లో నుదానునుంబి “ఆంధ (పకాశికఠ* అనే తొలి తెలుగు రాజకీయ వారపత్రిక. (వారంభమైంది. పొర్హసారధినాయుడు గట్టి జాతీయవాది. ఆయన ఆ స(తికను 25 సంవత్సరాలపాటు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి, జాతీయోద్యమ వ్యాప్తికి ఎంతగానో తోడ్చడాడ్తు. 
టి 

భారత శాత్రీయ కౌంగెస్ పుట్టుకకు ఒక సంవ నరం ముందే, 1884 లో పీ. రంగయ్య నాయుడు, పి. అనం దాచార్యులు అధ్యక్ష, కార్యదర్శులుగా మ(డాను మహా జననభ ఎర్చుడింది. 1885 లో బ్రొంగా యిల జరిగిన తొ లి జాతీయ కాం[గెను మహానభకు పి 

మ 

G 

రంగయ్య నాయుడు, ఆనందాచార్యులు తదితర (దాను ఆం(ధులతో పాటు, బందరు న్యాయవాది గు. వెంకట సువ్చారాయుడు కూడా హోజరయాండు. అలాగే 181! లో నాగపూర్తో జరిగిన భారత జాతీయ మహోానభ్రక్ష సోనగపల్రి రామనస్య్యామిగుపా ల క 2 



క,ఫానిలా సాంతం/తం 
లో య యీ a (2 

రాష్టంలో ని మొ త్తం 21 జిల్లాలలో, బహుశా దేశం 

మొ త్తంలో నె, మొట్ట మొదటగా ఎర్బ్పుడిన బిల్లా 

సంచుం అదీ. “కృష్ణాజిల్లా సంఘం” తొలి మహాసభ 

1892 తో గుంటూటి పట్టణంలో వావిశాల వెంకట 

శివావధానులు అధ్యక్షతన జరిగింది. 

కృష్ణాజిల్లా సంఘ ఘ నిర్మాణంలో ను, దాన్నివి స్త 

రింప చేయటంలోను (ప్రముఖపాత వహించిన వారంతా 

ఇంగ్లీమ షు చదువుకొన్న వి విద్యాధికులే. వారిలో వేమూరి 

సుబ్బారావు, కట్టమూడి చిదంబరరావు, శెడింవి హను 

మంతరాను, దాసు నారాయణరావు, కొండా వెంక 

టప్పయ్య, పురాణం వెంకటపయ?, కొడాలి శివ 

రామకృష్ణారాపు, _ వేమవరపు రామడాసు సంతులు, 
మున్నగు వారి పేరు పేర్కొానదగినవఏి. 

గ 

జాతీయోద్యమ వె తాళిక 
యె 

“కృపా వ తిక” మ టి 
భారత జాతీయాద్యమ లక్ష్యాలను, స్వాతంత్ర్య 

పోరాట (ప్రాధా న్యాన్ని (పజల లో విరివిగా (ప్రచార) 

చేయటంకోన) కృష్ణాజిల్లా అసోసియేషన్ తరపున 

“కృష్ణా ప్యత్రికొను ఇ0టే లో (పాఠరంభించారు. దీని 

మొదటి సంపాదకులు కొండా వెంకట టప్పయ్య.. తరు 
n 

వాత వెమవరపు రామదాసు, సాట్నా కృష్ణారావు. 

సంపాదకులుగా 

పని FS “కృష్ణా పత్రిక "అంతే ముటూ షరి 

కృష్టారావు ప్మతికగా మాత్రమే చర్మి, తతో చిరస్థాయిగా 

భాసిల్లుతుందనవచ్చు. 

న్క్ష బ్గా ప(తిక” చదివి, ఆం|ధథరదేశంరో 

స్వాతంత్ర సమవయోధు బగా తయారై న వారి 

సంఖ్య అనేక వేలలో పుదంసే అతి; 'యాకి కొద 

జాతీయ కాల్యగెసు నాయకత్వంలో స్వాత్యత్య 

పోరాటం (ప్రారంభమైన నాటి నుంచి డేశాని | 

త్ 

నికి 

ఆగస్తు 10న నస సాకం త్రం సిద్ధించిన) తవరక 

తంత్య సం(గామ చోదకళ కృష్ణా పృతిక సా ని గా క్రి 

పనిచేసింది. - 

బందరు, బెజవాడ కెందాలుగా 

చెల్లి విరిసిన ఉద్యమాలు 

ఇరవయ్యో శతాబ్దం ఆరంభంలో కమా మండలం 

జాతీయోద్యమానికి పుట్టినిల్లుగా మాతమేకాక, ఆంధ్ర 

కంలో “*పునర్వికాస శకానికి దారితీసి; 

రణ,  (గంథాలమయు ా ద్యమం, సాంఘకౌ, 

సంస్క-_రణోద$మం, సహకారోద్యమం, జాతీయ 

నాటక సమాజాలు, శాతీయ కళాళాలలు, ఖదరు 

ఉదమం, అంటరానితన ని రూ రూ లన ఉద్యమీం 

మున్నగునవి అన్నింటికీ ఈ మందలమే ముఖ్యంగా 

బెజవాడ బందరు పటణాలు నిలయమయ్యాయని చెప్ప 

వచ్చు. 

“స్వరాజ్య” తదితర షతికలు 

గాడి డెచర్ల హరిసఠో వ్ర త్తమరా రావు సంపాదకులుగా 

డి 

గ 

Cu 

Ye 

ou న నారాయణరాపు పచురణక రగా, పింగళి 

లకీ త క్రినారాయణ కోధికారెగా “స్వరాజ్య” దార పతక 

1908 జూలె 18 న బెజవాడ నుంచి వెలువడింది. 

కృష్ణాజిల్లా యులకయు గ్రామానికి చెందిన కాశీనాధుని 

నాగేశ్వర్రావు జొ బాయి నుంచి తెలుగు వార పి 
కగా “ఆంధ | తికొను 1908 లోనే (ప్రారంభిం 

చాడు. అనంతరం 1914 లో మడాను నుంచి తొలి 

తెలుగు దిన ష్మతికగా “ఆంధ ష్మతికొను వెలువరిం 

చాడు. బందరు నుంచి “నకయుగ” గుంటూరు నుంచి 
46 

J 

న 

దేశాఖిమాని” ప పష్మతికలు వెలువడ్డాయి. 

విజ్ఞాన వికాస సాధనాలు 

(పజల నుంచి వె తన్య ౦ పరీ ప పమెతే నే 

సె స్వాతం(త్ర్య ఉద్యమం | వృర్థి చెందుతుంది. (ప్రజల్ని 

చైత తన్యవంరుల్ని చేయడానికి పత్రికలు (ప్రారంథిం 
చడం, కృష్ణాజిల్లా. అసోసియేషన్ తరపున (కతి 

సంవత్సరం రాజకీయ మహాసభలు నిర్వహించడంతో 

పాటు, (గంథాలయోద్యనూన్ని, నాటక సమాజాల్ని, 

(గంథ (ప్రచుకణ సంస్థలను కూడా (ప్రారంభించారు. 

మహారాషు9ల చరత, సిక్కుల చర్నీత, స్వాతం 

_త్యం ఆవశ్యకతను విపరిస్తూ స్తూవరు మిల్లు రచిం 

చిన (గాథా పే వంటి వాటిన్ (ప్రచురించి (పజల హృద 

యాలలో నె న్వాతం(త్ర్యాగ్నిని కోగిలించే నమ త్తం బంద 

రులో “ఆంధ భాషాఖి వర్దిని సమాజం” పనే (ప్రచు 

రణ సంస్ధ (పారంభిచబడింది. అదేకొ లంలో కృష్ణా 

బ్రిలాకు చేందిన కొొమ్మరాజు లక్ష్మణరాపు, హైదరా 

శాజ్లో విజ్ఞాన చ్మదికా గ ఎథ మండ రిని స్టాపిం 

చారు. 

_గంథాఎలయావ్యమ వా on Sf వాపి 3 నుట్నూరి 
ని రాలా లి 



6 

డా ru న 466 “an Re జగ, ర ( 
రావు బందరులో *ఆ (ధ భారతీ అన ప(తీకను 
పదురించారు. తరవాత _(గంథాలయ ఉద్యమ బాధ్య 
తలను స్వీకరించిన అయ్యంకి _ వెంకట రమణయ్య 
పలెపలెక్ర (గంథాలయోద; మం వ్యాపింప చెయటం రో ౧౧ ౧౧౫ వి న 
కృతకృ త్యుడయాడు. అంగలూరు,  కౌతవరం, 
వంటి (గామాలరోని (గంధాలయాలు (ప తేేకంగా 
"పేర్కొనదగిన ని. 

వంటి పాత్ర 

పోషించటం 
యువతరాన్నికి "పొంది భాషను 

బోధించి, తన జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకొన్నాడు. 
స్వదెశి సంతలు _వుద మగ్గాలు 

కృషాజిలా అసోసియేషన్ తరఫున ముటూ 8 జరా a) రృవారావు, పురాణం వెంకటప్పయ్య, చేతి మగాలు డ్ 
రి ON 

అద్వితీయంగా 

సానే మర మగాలను (పవెశ పెటి, ఎక్కువ ఉత్స థి ౧ టె తెని నాధించవలసిందిగా పెడన, వ్ర అనోలు, చింత ది 

గుంటనాలెం, కప్పల దొడి వంటి (గొమాలలో చేనేత 
యె 

పనివారికి నచ్చ చెప్పారు. “మర మగములు మాకు 
ని 

"బై చేతకావు. పోగుశెగిపోవును” అంటూ వారు వెను 
కౌ 

డే 
డినస్పుడు, బంతగుంటపాచెం వొంగి పెన 

(౧ బూను న క్మారాయు సావాసించి, మర ్వుగంసపె 
nr 

నీం[గొయే చీ రిల 
(వ ల అ ( ల్ శ జు ఇ” గొ 3 గ శ 

ఎల్ సాగించాడు. ఎక్కువ ఉత్ప తి చెసి చూ 
అజాత 

ట్రాడు. దాంతో అందరూ మరమగ్గాల మీద నేత నేయ 
౧ 

డొనీకి ముందు కొచ్చారు, 

దెీయ పరిశ్రమలను టోత్స్య్యంచే నిమి త్రం 
బందరరోని అయ్యంకివారి హాలులో తరచు “స్వదేశీ 
సంతలు” జరుప్పతుండేవారు. 

బుజాల 

జులు మృదంగ వాద్య పుణుడు అః ఏవాట రామ 
మూరీ బందరు దా నవ్వులే. 

ద 

చేస న్న రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు (బహ్మ 
0 సాపించి, కె సవ మతాంతీకరణకు అడ 0 Cer. 

డ ట అళొడు. అందుకు ఆయసను కె స్వ నుతాధి చ 

Ew ఎని పతులు ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలు. కొంగెసు 
n వహించిన భోగరాజు వటాభి సీత్రా 

న్! 
పముఖ పాత © యక న ర్ 
రామయ్య, ముట్నూరి కృషారావు, రఘుపతి వెంకట 

(3 . 

రత్నం నాయుడుగారి కిమంలే. గ్గ 
(5. 

ఇ జట డాం ఏ ౪” ఎ అస్పృశ్యత నిర్మూల న ద్యిమం 
హరిజన ఉద్యమానికి వీజాంకుర'మెన అస్పృశ్యతా టీ aa | నీర్మూలనోద్య మానికి గూడూరు రామచంద్రరావు 

ఆద్యులు కాగా, చేయమూర రాంజీరావు వలె పళెకు “ 

mM ౧౫ పోయి, అంటరాని వారన హారిజనులలో పేదారం . మా 

సాగించారు. 

ఇలాంటి పూర్వరంగంలో క్భషా మండలంలో 
(3) స్రతం(తో్యోద్య మానికి “వందేనూతరం"” ఉద్యమ 

mn ౦దర్భంగా నాంది [పసావన జరిగింది. 
అవే 

॥ 

చ్ ఇ 



వందెవూతరం ఉద 

1905 లో వైస్రాయి లార్ కరన్ బెంగాల్ 

చె 

కాక, యావద్భారత దేశంతో కూడా వెంగాల్ పిభజ 

నకు వ్యతిరెకంగా జాతీయాద(మం పెలు 

1805. లో కాశీలో జరిగిన కార్యగెస్ మ హాసభరో 

బెంగాల్ విభజనను వ ణా 

IN (లో య్య ceil అలో 
రిం 

CC q ర్ట క్ డ్ 

pal ల ఆా 

త “ఇ cA 

అ 

ర et స్ట్ 90 

ట్ట ర్ట q bE 
ఈ. BR 
xe కో ఓ 

తీరంలో 1905 

ఏర్పాటు చేయడంలో (ప్రముఖ పాణ రాదు. 

ఆ సభకు అధ్యక్షత వహించిన జి. సుబహ్మణ్య 

అయ్యర్, ఆ విద్యార్థులలో దేశభక్తిని నూరి 

పోశాడు. బెంగాల్ విభజ న్నకు వ్యతిరేకంగా బెంగాలి 

యువకులు జరుపుతున్న పోరాటాన్ని బలపర్చుతూ 

ఆ సభలో తీర్మానించారు. 

౧] 
ప 

స్వాతం త్య పోరాటానికి నాందిగా 

స్వదేశీ ఉద్యమ 

(టిటిష్ న సా్యమాణ్యవా వాదానికి ప్యతి౦కంగా సాగి? 

అయిందని సెవ్నదవచ్చు. మ(దానులొ 

వ అయ్య దెవర కాశేశ్వ రరాజ (ప్రభృతులు స్వదేశీ 

ఫివృద్దిక “దీపావళి భిక్ష “పైరులో ఇంటింటికి తిరిగి 

రు 
థు 

వ రక సంఘా; వర్తి సంఘ న్ని స్టా 

ఆ 

విరా లు వసూలు చేశారు. 

మ, దానులోని తెలుగు. వద్యార్థుల ఆదర్శాన్ని 

పాటించి, విజయవాడలో పింగళి లక్ష్మ నారా ఏ౯ 

“ కృష్ణా స్వదేశ (బిడింగ్' కంపెనీ” ని 

స్టాపించి, స్వదేశీ వస్తు 

దారు. కాగా" బందరులో * “స్యదేకీ సంతలు రూపం 

లోను, మఠ్ మగ్గాలు (న వేశపెటడం ' ద్వారాను 

స్యడేశీ' ఉద్యమం. సోగిరిది, | | 

అదే. నెలతో 

1905 లో కలకతాలో జరిగిన కాంగెను మహో 

సభ జాతీయోద్యమంలొ  గుణాతి 

కొనివచ్చింది. స్వరాజ్య! 

జౌ మహాసభ 

B 

అ 

సిరంంద. స౭రాజః సాధనకు స్వ ‘WN 
or బి 

స్వదేశీ (వతం స్వీకరించి, వి సీ వసు బహిష్కరణ దె 

కావించి, జాతీయ విద్యను అభ్య 

సభ నిర్తిషమైన కార న భారత (ప్రజల 

ముందుంబింది. ఆ మహా 

పింగళి లక్షీనారాయణ, ముసగాల రా 

(రాజు లక్ష్మణరావు, గాడిచర్ల _హరిసర్నో 

ప్రభృతులు హాజరయ్యారు 

సభ్యులం గా కలకతా 

నాయకులె న సురేంద్రనాథ్ బె వెనరీ, ఫిరోజ్ షా 

మెహతా, గోపాలకృష్ణ గోఖలే, చె 

మాలవ్యా, న్యాపతి సుక్బారావు, మోచర్ల రామచర్నద 

రావు వంటి వారి వాదనలను వ్యతిరేకించి, అతివాద 

జాతీయ నాయకులె న బిపిన్ చంద్రపాల్, లాలాలజ 

పతిరాయ్, బాల గంగాధరతిలక్, అరవిందఘాష్ 

వంటి వాది వాదనలను గట్టిగా బలపర్చారు. చివరకు 

ఆ మహాసభలో అతివాద “రాజకీయ నాయకుల చాద 

) గెలు, 
గొ 

అదే నమయంలో న న్యాయవాద పెట్ట పట్లాతో చెజవాడ 

చేరిన అయ? ' కాశేశ ఇరరావు నా“యవాదపృ 

స్వదేశీ భరి శ్రమలను టోత్సహించె నిమి త్తం 

పింగళి లక్ష్మీనారాయణ ౬ బెజవాడలో. “సిరంపూర్ 

ఫయ్షటిర్ "అనే. కొ .తరకం. నేతమగా లను తయారు 
రర ఇ. “2 అమామ 

x” 

చే: పాాకరీని సాపించారు- . ఆంధ్రదేశంలో మద 
వది... _ అ స 

నుగాల-వా? పీకి ఈ ఫాంకరీ ఎంతగానో తోడ్ప 
౧1 రి టీ 

౮ 

డింది: - 



బుట్న్యూరి తృమారావు ఆహ్వానంపై 
ఆంధ్య పర్యటన 

3౦|ధదేశంతో జాతీయోద్యను నిర్మాతలలో ఒక 
స ముట్నూరి త్యవారావు ఆరు నెలలపాటు చ 

©) 
క 

pe 

చం(దపాల్ 5 ఆహ్వానించారు 
బిపిన్ చంద్రపాల్ కృష్పాజిల్లాలోని బెజవాడ 

భు త్రో” బందరు పటణాలతో ఆనేక సభ లొ (పనంగించి తన 
వాగాటిత్రో "వేలాది సవకాలను ఉ(రూతలూగించి, 
ఊఉ తేబితులను క కౌవించగలిగా 

జాని 
డ్ 

ల 5 
బెజవాడలో మునగాల రాజా ఆతిథ్యం స్వెకరిం 

న్న! చిన విపిన్ చంద్రపాల్ “స్వదేశ్ _ ఆధ్యాత్మిక 
స్వాతంత్రం” అన్న ఆంగ్లం శె పై ఉ క్రజ పూరితమైన ప్రసంగం చేశారు. అనంతరం ఆయన బందరు చేరి నప్పుడు కోప లై ప హనుమంతరావు, ఎమ్, నరసింహూం, 
సూ రానా రాయేణరావు తదితరుల నాయకత్వంలో 
అఖండ స్వాగతం అభించింది. బందరులో (బహ్మ సమాజానికి చెందిన రామదాసు నాయుడు గృహంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ మూడు 6 రోజులపాటు గడిపాడు. ఆ మూడు రోజులలోను మూడు అంశాల పె స్వదేశీ, స్వరాజ్యం, వం దెషపూతరం గురించి మూడు. సభలలో ఉ(దేక పూరితమైన (పేసంగాలు చేశాడు. 

వజలలో సంచలనం (బిటిష్ 

వాలకులలో కలవరం 
బెజవాడ, బందరు నటణాలతో బివి న్ చం వపాఠల్ గా ల 

న 
కా చెసిన, (ప్రసంగాలు కృష్ణాజిల్లా (పజలలో పెద్ద ఎట తున సంచలనం కల్లి లి ంచటంత్రో విదెశీ పాలకులరో కలచ్రం పుట్టిం ది. అవ్పటి జిల్లా కలెకర్ మారిస్ సౌమ్యుడు, ట్ల పనికిరాడు అనె భావంతో అతణీ అనంతపురం జిలాకు రా బదిలీ చేసి, కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్ గా కర్కోటకుడై న స్కాాట్ను. నియమిరవారు. స్కాట్ (ప్రత్యేకంగా 800 మంది" 'మహ్మాదీయ పోలీను బలగాన్ని.. కృష్టా జిల్లాకు రోపించాడ్రు.. "బందరు పొపలై డి " పోలీసుల దౌర్దన్య కౌండ మితిమీతిపోయంది. జాతీయవా చుతని. 

అనుమానించిన వారందరి = పైన తప్పుడు నూనెను 

నం గాము భరి [లో 

కేసులు బనాయించడ్లం మొదలు పెట్టారు. పోలీసు 
నిర్భంధ విధానానికి నిరసనగా బందరులో “పౌరుల 

సమితి” ని స్తాపించి, ఆందోళన సాగించారు. 
బందరు, బెజవాడ లతో కొందరి ఇళ్ళ పై పె పోలీసులు 

దాడులు జరిపి, సోదాలు చేశారు, “మీరు దేశభ క కుల్ని 
అరెస్టుచే స్టే, మ్ (వాణంతీ సే బాంబు సిద్దంగా వుంది. 
మీ ప్రాణాన్ని 15 రోజులలోగా బ లి గొం టాం 
తెలుసా?” అని హెచ్చరించే ఆకా 
చూసి, భయపడిన కలెక్టర్ స్కాట్ తన పోలీసు జొలుంను మరింత హెచ్చుగా సాగించాడు. 

కృష్ణాజిల్లా పరిన్ధతిై 

cD 

య 
అల్లాబాదొ్ “వ పరమెంనీక్షో” వ్యాఖ్య 

కృష్ణాజిల్లా బిపిన్ చంద్రపాల్ పచారం కల్లిం 
చిన ప్రభావం సర 
తున్న “పయొనీర్* 
(దోహ _పేచారం”అనే 
కతో కూడిన వా( ఖ్య చేసిం 

“పాల్ సందేశం కచేరీ వ క్రలచే (పతి గామా 
నికి కొనిపో బడుతున్నది. (పజల హృదయ సీమలలో 
రాజ్ఞ దోహా వీజములు నాటబడుతున్నవి. 

అల్హ్లాబాద్ నుంచి వెలువడు 
పత్రిక "కృష్ణాజిల్లాలో రాజ 
గీరి కొ ఠః క కరి హెచ్చరి 

య 

పయొనీర్ ప్మత్రిక వ్యాఖ్య పూర్తసత్యంతో కూడు 
కొన్నది కాకపోయినా, పాక్షిక సత్యంతో కూడినట్టిదె 
నని చెప్పవచ్చు. 

బందరుతో వికి పిన్ చందపాల్ చేసిన (ప్రసంగం 
రీ 

విని, ఉ తేబితు డెన, బొబ్బా పద్మనాభయ్య,, తన అబల రా 

స్వగ్రామమైన కౌతవరం వెళ్ళి “వందేమాతరం _ ల 
మందేరాజ్యం” అనే పోస రను వూరంతా గో డల 
నిండా అతికించాడు. ఆ 'గౌమం మధ్యలోగల పాక 
(అమ్మవారిపురం పాక)ను ఆ పోస్ట ర్తతో అలంక 
రించడంతో (గామస్తులదృష్టి దాని పెన లగ్నమెంది. 
తన వూళ్ళోని యువకులందర్ని 'జేర్రడిసి. వారికి 
నె స్వాతంత్ర్య భావాలను నూరిప్రోశ్రాశ్రు. కౌతవరం (గామంలో ఏదో “వి ప్రవశ కి” బయలు దేరినట్టు భయ పడిన 'బిటిష్ (పభుతా, సధికారులు ' రిజర్యుపోలీనుతను ఆ (గామానికి ఊరికించారు. అయితే. అప్పటికే యువ కులు పోలీసుల కనుగప్పి, తప్పుకొన్నారు.. 

అదే దశలో బెంగాల్ నుంచి బెజవాడనచ్చాన : రికా 



నొక "బె రరిస్లు సర్కార్, అయ్యదేవర కా శేశ్యర రావు 

(వభృతులను. కలుసుకొని. టిటిష్ పాలకలను పార 

(దోలి, మాతృదేశ వియు కిని సాధించడానికి సాయుధ 

పోరాటం, అవసరమని నచ్చచెప్పడానికి (పయత్నిం 

చాడు. గ గాడిచర్ల హారి స సర్వొ త్త త్రనురావు. అయ్య దేవర 

కాశేశ్షరరావు, ఎరను య్య, సూరి వెంకటిశా త్రి 

ఉన్నవ లక్షీ నా స వంటి యువకులు రహస 

సంస్థలను సాపీంచి, వ న అశేవదియాలని పయ 
ఛా 

త్నించక ఫోలేదు. కాగా, అయ్యంకి వెంకటరమ 

అయ్యి, నోరి వెంకటేశ్వర్లువంటి యువకులు ఫూల్స్ 

క్ర బట్"అనే దాన్ని స స్థాపించ, విప్ప వానికి సంబంధించిన 

(గ్రంథాల్ని చదవటం. చదివించటం. చర్చంచట), 

కరప్మతాలు అచ్చువేసి, పంచి పెటిటంవంటి పనుచు 

చేశారు. అయితే, తీవ ధోరణితో కూడిన కార్య 

కలాపాలకు, [ప్రయత్నాలు జరుగు తున్నట్లు పసికట్టిన 

పోలీసు అధికారులు బెజవాడలో అయ్య చేవ వర కాశే 

శ్యరరావు. పెద్దిబొల్ల పీ ర్ర య్య. నరసింహాశౌశ్టి 

ఇళ్ళ పై దాడులుచేసి, సోదాలు జరిపారు, దాంతో 

శః త్రీద్రవాద ధోరణులు అంతరించి సోయాయి. 

bh 

అతివాదంవెవు మొగ్గు 
ou యె ౧ 

1907ోే సూరత్లో జరిగిన కాంగెస్ మహా 

సభకు హో జరె న కృష్ణాజిల్లా (పతినిధులె న పెదిఖొట 

పీరయ్య, గాడిచర్ల హరిసర్వో త్ర తమరావు. కొపలె 

హనునుంతరా వు, “గంటి లక్షశ్ఞన్న వంటి వారం 

తాల గంగాధరతిలక్. అరవింద ఘోష్వంటి అతివాద 

వర నాయకుల పక్షం వహించారు.. గ 

సాంఘిక, రాజకీయ మహాసభలు 

చ 9% రావు, 

రాజకీయ మహాసభకు వలూరి సూర్యనారాయణరావు, 
గ 

సాంఘిక మహాసభకు కొండా 'వెంకటపసయ అధ 

క్షత వహించారు. 

(వభుత్వ నిర్భంధ విధానానికి వాంది 
. ఈ మహాసభలు (ప్రారంభం. 

ara) TI mn Ma my WET శ my మిం ఢా mm 

తండుద జాం. ముం, లోలె లజపతిరాయు. అటి 

2A 

జక ం కెవడాని Re 

ci €q 

(| 

వభుత్వం' తల పెట్టిన నిర్భంధ విధానానికి అదేన 
ల్ 

అని 'పతినిధులు (గ్రహించారు. 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షులై. న మునగాల రాజా తన 

ప్రసంగంలో స్వరాజ్యం, "స్వదేశీ ఉద్యమం, విదేశీ 

వస్తుబహిష్క రణ. జాతీయ విద్య అనునవి నాలుగు 

చకు ర్వేదములుగా నని ౦చారు. 

అస్పృశ్యతా నిర్మూలన 

జిలా సాంఘిక మహాసభలో అస్పృశ్య తనువిర్మూ 

సరాన్ని చాటుతూ ఒక తీర్మానం 

రు. . హరిజనులతోకలసి సహగంక్కి 

వితంతు వివాహం చేసుకొన్నవారితో 

వెలివేత 

హారిజనులు, వితంతు వివాహం చేసుకొన్నవారితో 

భొజనం చేసిన నేరానికి బెజవాడ 

ం ఇజ్ 
నాంహి సుక సంస్కరణ “ధ్యమ చుంర్ 

చెనుకబడలేదు. 1806లోనే స్తీ పుసర్వివా హాం న్యాయ 

సవ ఉద్దాటిస్తూ, కొండా వెంకటప్పయ్య. 

చెన్నాప్రగడ భి భానుమూరి +, ముట్నూరి కృష్ణారావు 

వంటివారు చోడ వరపు జగన్నాధరావు వివాహం జరి, 

చారు. బఎదరులొ అదే తొలిసంస్కరణ వివాహం, 

డలుపురు పురపముఖుబు' శుభలేఖల పై తమ సంత 

కొలుచేసి, తమ సంస్కార దెక్ష కను చాటారు, ఆ వినా | 

హానికి. హో హాజరె న వారిని తాంబూలాలు పుచ్చుకొన్న 

శం లీచేయుటకని చటుల సరసన్న, పృరొాణ౦ 
టం 

బందరు పట్టణం 
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సుబహా ణా గ్ట్వధా నులు వంటి, ఛాం దను లుబేసిన. 
(ప్ర యత్నాలు ఫలించలేదు. 

ష్ ఖీ 
సంస్కరణల మహాస భి 

108 ఏపిల్ 20న. “బందరులో ధో 
రామయ్య ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షుంుగా, 

కృష్ణారావు కై కౌర్య దర్శగా' 'ఆర్నధ నరిస్కరజ హామల 
మహః సభ” జరిగింది. 'పంచమ్తుల'' అభివృద్ధికి పాఠ. 

ఇ 
ne” 

శాలలను ఎర్చాటు చేయాల ని, _ వదేశీయాశ్రలివై 
సాంఘిక ఆంక్షలను రద్దుచేయాలని ని, కన్యాశుల్కం ణ్ 
ఇఒ పద్ధతి రద్దుకావాలని, ప్రీలకువిద్య జోధించాలని ఆ 
హానభలో తీర్మానించారు. | 

రీందుకూర. వీరేళలింగంగారిని. 
"(తిపు రనేని ' రామసా సమీచొదరి 

పద్యాలు సమ మరించారు. 

పురుషో తముడు అసభ్య కరమైన (గంధాన్ని వచు. 
రించాడు. అంతేకాదు సంస్యారణవాదులై న చెరుకు 
వాడ వెంకటనరసింవా హం, అవుటపల్లీ నారాయణరావు, 

వారి పె సనాతనులు. కేసులు కూడా సపెబారు. 

౦గా బిటిష్ 

చెనవాడ నుంచి 

ne] మారి సర్వో త మరావు, పబి షర్ పింగళి లక్షీ క్ష్మినార్ 
aa: 

నారాయణ రావుల వె పైన “రాజ 
(దోహం” ఎవం (కింద కేసు పెట్టారు. పింగళి ' 

లక్ష్మీనారాయణ పోలీసుః లకు దొరకక్షుండా, పుదుచ్చే 
రికి పరారయ్యాడు, అక్కడ తమిళ మ హాకవి. ae 
హ్యణ్య. భారతి, అరవింద 'ఘోష్లతో "గడి 
నిర్బంధ వి విధానం విరమించబడిన. పిద్ముట, 12లో 
ఆయన చనచ్చేరి న నుంచి బెజవాడకు తిరిగి. వచ్చాడు. 
తరువాత ఆయన. సన్యాస్మా? 

నారాయణానంద “పేరుతో వ్యవహరిస్తూ, కొతీయోద్య 
మంలో కొవస్థాగుత “చివరకు. క్ర కర్నూలు. ఉిల్హారో 
(మ 

న 
ఆ కేశులో ఆరెసయిన గాడిచర. పారిస్ 

౧౧ ౧ ఆమి 
ర్త 

పట్టాలి స్శ్రా- 

" ము ట్నూ "క్రో 

బందరు ఆహ్వా 

స్వాగత | 
దీనికి వ్యతిరేకంగా: నా నాదెళ్ళ 

ట 
తా శ్రీరామళాస్తీ, కోట వెంకటోచలం మున్నగు 

' (పారంభించిన : 

శమం స్వీకరించి, స్వామీ. 

స్థిరపడి పోయాడు క. . : క్ Pe 

నంగా బరిలో 

రాపు, బోడి నారోయణరావులకు అప్పటి కృష్ణాజిల్లా 
జడ్ది కర్షాస్స్ ఆరునెలలు క 'రిన శిక్ష విధించాడు ' 
నిరోదితులకు శేలిక శిక్షలు _విధించినందుకు జడ్జి కర్. 
షాస్స్ను.. డిమోట్... చేసిన 'బిటిష్ | ప్రభత్వం 
హౌకోథ్లలో * అప్పేల్లుచేసి, గాడిచర్ల హరిస రో ళ్. 
రాపుక్షు, విధించిన శిక్షను" ఆతనలల నుంచి మూడు 
సరనత్సరాలక్సు. పజల చౌయగల్లి ౦ది. స్వాతర్యత్య 
సమరయోధులపట్ట టిటిష్ “ప్రభుత్యం కసి, 
కార్నణ్యం ఎంత్ _తీవమైనవో దీన్నిబట్టి. మనం 
_గహించవచ్చు. 

మొ త్తంమీడ బిటిష్ (ప్రభుత్వం తన నిర్బంధ 
విధానంతో, కృష్ణాజిల్లాలో భయోత్సాతం సృష్టించి, 
నె స్వాతంత్ర్య సమరాగ్నులు తాత్కాలికంగా చల్లారి 
పోయలా చేయగల్లి ౦ది. 

య 
దెశవ్యా స నంగా వం 

త్త 

సత్ఫోలితాలకు దారితీసి ౦ది. . కృషాది లాలో కూడా ఆ 
అ ౧౧ : ఉద్య మం రాజకీయ చెత తనానికి దారితీసింది. 

దా. 

ఉద్యమ (సభావంతో రాష్ట్రంలో వెలసిన జాతీయ 
కళాశాల, పాఠశాలలు అసంథా్యకుః ను స్వాతం(త్య 
నదురయోధుబుగా తిర్చిదిద్దడానికి చ హదమిచ్చాయి. 

వ ర గ్ 

సర 
అ క. 

ఫ్ మూ: 
హి 0 (3 al 

G 

ణ్ 

Kk 
1905 లో కొలకతా కాం(గెను మహానభ ఆమె 

- జాలి 
వ్ wn దించిన నాలుగు అంశాల కార్యక(మంలో లదు 

' 
న 

యా " గ 
లో జాతీయ విద్యావ్యా పికి ఆం(ధదేశంలో ఏర్పడిన 

అ 
oo జాతియ విదానంసలతో బందరురో స్థాపించబడిన (ఈ 

రా 

| బి 

ఆంధ జాతియ కళాశాల అత సంత (ప్రధా? నమెనది. 
యవాదియైన కోపల్లె ప రాను 

కాను చించి, కౌలువ ల్ లో 
మంతరావు తన నాాయవాద పట క్షే లి బ 
పాఠవె చి, ఆంధ జాతీయ కళాశాలను సాపించి, 
దాని అభివృద్ధికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు 

చేదోడువాదోడుగా నిలిచాడి. 
వీపి నొచంద్రపాల్ చే 1907 లో శంకుసాప; న జరిగి, 

191}. తో _వారంభిపబడిన ఆంధ. జాతీయ ,కళా 
రాలలో విద్య నభ్యన సీంచిన అసం ఖాత .. యువకులు 
భరత స్వాత ర్యత్య వి పోరాటంలో సమర సెనికులుగా 

ఉన 



"పీరు పొందినవారిలో అడివి వాపిరాజు, విశ నాథ 

సతఃనారాయణ, గరం మల య్య, కొతా రావు 

బందరు సభలలో బిపిన్ చంద్రపాల్ చేసిన 

ఉ దేకపూ రితమెస, & కేజకరమెన ఉపనా సాలు విని, 

ల న హెస్కూలు waa పసరు వద డర నేని 

రచన చేశాడు. జాతీయ భావాల (వది స్ ఆ నాటకం € 
దోహాద పడుతున్నందుకు ఆందోళన నెం ందిన టిటిష్ 

(ప్రభుత్వం ఆ్నగహం 'శ్రకటించింది.. 

బెజవాడ డివిజనల్ కాంగె న్ 6 

" 1908 లో స్టాపించబడిన బెజవాడ డివిజనల్ 
కాంగెను, కృష్ణాజిల్లాలో స్వాత తం(త్రో 5 

'గట్టి పునాదులు వేసేంద్ని చెప్పక తప్పదు. 

'రావుబహదూర్... తాడ ౦కి పెంకటస్నయ్య 
పంతులు, అధ్యక్షులుగాను, అయ్యదేవర కాశేశ్యర 

రావు స. ఏర్పడి న బెజవాడ సజ నల్ 

కాం(గను 1920 వ పని 

గ్రామాలలో 

చేరించే  కార్య(రక్రమం మా 

1916 లో _విటిష్ (పభుత్వం “నీటి తీరువాను రూపా 

న | బెజవాడ డివిజనల్ కాంగెసు ఆధ౭ఠర%ంతోొ జరిగిన 

ఆందోళనకు (పభుత్వం తరొగి నిటికిరుణా హెచ్చింపు 
a 

ప్రతిపాదనను విరమించుకొన్నది. 

గంథాలరోద్యమం. 

ఆంధ్రదేశంలో జాతీయోద[?మ 
వ్యా ప్రక ఆలం 

పెంపొందించడంలో 

చ 

| ట్ 

విద్యారులు రామమె 
ఓ @® 

కా దక్షిణాదిన అనిబి సెంట్, 

11 

పంచముల (వేశం 

_ వెజవాడరోని పంచముల పాఠశాలకు చెందిన 

హన (గంథాలయంలో, (పవేః ంచి 

నందుకు, పెదిజొటి వీరయ్య తన తీవ అభ్యంతరం 
ఛలో 

తెలిపారు. దానితొ కొన్నిరా క జులపాటు ఏవాదం చెల 

రేగింది. చివరకు హరిజనుణు కూడా గా 

(గంథాలయంలో. 

మమోహన 

'నవేశించవచ్చునని రీర్మానించ 

డంతో ప స రాజితులై స పెద్దిచోట్ల వీరయ్య రాజకీయాల 

నుంచి పూర్తిగా ని ష్కంమీంబారు. 

బెంగాల్ విభజన రద్దుకు (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం 
సమ్మతించడంతో, ఆ ఆ ఉద్యోమం ముగిసింది. అయితే 

జాతీయ ఉద్యమాన్ని అణచడానికి (_విటిష్ (ప్రభుత్యం 

చేపట్రిన “సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలు” 

కారణంగా, జాతీయోద్యమం తాత్కాలికంగా వెను 

కడుగు పటినటు పెకి కన్పించినా, నివురుగప్పిన 
యట ప్ రుల 

నిష్పువలె, తోలోన ముడుతూనే వున్నది. 

అట్టి దశలో మొదటి (ప్రపంచయుద్ధం ' (పాఠరంభ 

మెంది. ఆ యుద్ధంలో విజయం సాధించడానికి (బిటిష్ 

వలస అధికారులకు భారత (ప్రజల సహకారం, 

హాయ అవసర మైంది. 

కొత్తగా ఏర డిన ఈ పరిస్టితిని, పురస్క-రించు 
మ హోరా షా 

ప్రాంతంలో బాలగంగాధర తిలక్ “హోమ్రూల్" 

ఉద్య? మానికి పిలుపు నిచ్చారు. 

హోమ్రూల్ ఉద్యమం 
హోమ్రూల్ ఉద్యమంతో, కృష్ణాజిల్లాలో 

సె స్వాతంత్ర్య సమరానికీ వి సృృతమైన ప్రాతిపదికలు 

1916 లో అనివిసెంట్ వెజన వాడ రావడం, ఆ 

సందర్భంలో గొప్ప. జరగడం, 
జాతీయోద్యమాని. సంచి జూపు నిచ్చింది. అప్పటి 

బహిర గ స 

పరక చాతీయో ద్యమానికి దూరంగా పు న్న 

జవాడ దివ?;జాన సమా బికులు సైతం సొ సు తం త్రో ఫ్రీ వ శ్ర 
ణా 

అరా 

జ్ఞ శ 
'దంమంలో పాలొనడానికి ముందుకు వచ్చారు... నెల! | 

_ లీగ్ సీ స్కీము”: 

1818 డిసెంది లో కొంగను. ముసి UR నాయ 



క ను రూపొందించారు. శః 

సంతకాల "జే 

i ర “రాం నెను లీగ్ ఎగము” పె సంతకాల సేకరణ 

ఉదందుం కాషాజిలాతో పెద్ద వ్ త్తున సొగింది. కొత 
౦ ణి ౧ 

అ గాదుంతో నిర్వహించబడు తున్న జాతియ 
జారికశాల ఉపాధాాయులు, (గానూలరొ పర్యటిసూ, 

టా 
pan +) 

క సధాముకు (ప్రజల మదతును పెదఎ తున సమీకరిం ఓ 

దె ద ఎన 
చారు. 

అ లదూర్చారాదని ష్ త్రభు తం ఆంక్ష విధిం 
బంది. ఈ ఆంక్షలను థిక్క_రించవలసిందని 5 కోపల్లె 
హనుమంతరావు, ముట్నూరి _హారావ. పట్టాభి 

విద్యార్థులకు ఉద్ ద్పోధించారు. 

బెజవా 'డివిజనడీ కాంగెస్ వారు కరప్మతాలు 
(పచురించడం ద్వారాను, (గామాలలో బహిరంగ 
సభలు జరపడం ద్వారాను హోమ్రూర్ ఉద్యమాన్ని 
(గామీణ (పాంతాలకు వి సరింప చేశారు. హోమ్ 
రూత్ ఉద్యమ నాయకులె న అనివిసెంట్, వాడియా. 

యై 

అవండేల్వంటి వొరిని విచారణ లేకుండా నిర్చుం 
ధంలో పుంచినందుకు నిరసనగా శాననోల ౦ఘనం 
చెయడానికి, బెజవాడ డివిజనల్ కాంగెస్ ” పెదలు 
పలువురు సిద్ధమయ్యారు. దేవ భయంకర్ ఉపన్యసిం 
చిన సభలో పలువురు అటి శపథం చేశారు. హోమ్ 
రూల్ ఉద్యమంలోకి దుమికిన గంపలగూడెం జమీ 

వందేమాతరం మరం ముగిసి, హోమ్స్ రూల్ 
ఉద్య మం [ప్రారంభం కావడానికి రంత. 
ఆం! ధదేశంలో జాతీయవాదులు (ప్రత్యేకాంధ్ర రా 
నిర్మాణానికి ఆంధోద్యము న్ని. (ప్రారంభి.చాద 
1818 లో చాపటలో మొదటి వమవాన భ్ జరిగింది. 1814 లో ద్వితీయ ఆంధ మహానభ బెజవాడలో 

యట్టి 

నం (గౌ చు బోలి (ల 

జరిగిందీ. 

హోమ్రూల్ ఉద్యమం తాకిడికి _కట్టుకొనలేక, 
దేశ పరిపాలనలో భారతీయులకు ఇతోధిక పాత్ర 

కల్పించే పేరుతో (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం 1917 లో 
మాంశేగ్యూ-చెమ్సుఫర్త్ సంస్కరణలను (ప్రకటిం 

చింది. అప్పట్లో మాంశేగ్యూ (టిటిష్ (ప్రభుత్వంలో 

ఇండియా కార్యదర్శిగా వ్యవహరి స్తున్నాడు. 

బింటిష ప్రభుత్వ కుటిల నీతి 

ఒకవె వైపున భూంచేగ్యూ.. చెమ్స్ఫర్త్ స సంస్కరణ 

అను వాగానం చేస్తూనే, (బీటిష్ (వభుత్వం రెండవ 
వె పున “విభజించ పాలించు” అన్న తన కుటిల 

నీతిని అనుసరించి దేశంలో మత విభేదాలను, కుల 
ఏద్వేషాలను రెచ్చ గొట్రడానిక (ప యత్నించింది. ఠః 
కుటిలనీతి పర్యవసానంగా 1917 లో గుంటూరు, 

కర్నూలు, కడప వంటి పట్టణాలలో (టై హ్మణులకు, 

(బహ శ్రణోతరులకు మధ్య సంఘర్షణలు జరిగాయి. 

బింటిషు “విమానికి' విరుగుడు 
(వీటిష్ (ప్రభుత్వం పయోగించిన ఈ విషానికి 

విరుగుడుగా, ఆంధదేశంలోని జాతీయవాదులు బెజ 
వాడలో ప్రత్యేకాంధ్ర మహానభను జరిపి, (బహ్మాణే 
తరులకు హెచ్చు (పాతినిధ్యం కలుగ చేయాలని 
కోరుతూ పా టిరాశనించారు. ఈ (పత్యేక ఆంధ మహో 
సభ హ్వాన సంఘానికి అయ్య దేవర కౌ శేశ్వర రాపు 
గారు అధరం వ్యవహరించారు, చింతపాటి 
నరసింహరాజు ఆ మహాసభకు అధ్యక్షత వహిం 
గ్ ర్ 

భారత చేశంలో పర్యటించడానికి వసు న్న 
మాం పేగ్యూకు వినతిష్యతంకిన సమర్పించడానికి న్యాపతి 
సుబ్బారావు, కొండా వెంకటప్పయ్య , పటాఖి 
రామయ్యలతో కూడిన ప్రతినిధి వర్గాన్ని మహోసభలో 
ఎన్నుకొన్నారు. 

కౌంటగెస్-లీగు స్కీమును బలపర్భుతూ పశ్చిమ 
కృపా జిల్లాలొని అయిదు తాలూకాలలో' 10 వేల మంది 
(ప్రజలు సుతకా లు చేశారు 

జని న్ పార్టీ వుట్టుక 

మ(దాసు ప్రభుత్వ సభ్యు డైన కౌర్ద్యూ అనే 
ఆంగ్లే యుని (పోద్చలంతో మొన “బాప హ్మణేతర 



క్ ్శవావిలొ నొంలోం [త్య 
గా చ 

లీగు” పేరుతో తదుపరి “జి స్ పార్టీ” చీరుతోను 
ఒక ఉద్యమం (ప్రారంభమైంది, 

మద్రాసులో సమావేశమెన (జాహ్మజేతరులు 

చేసిన తీర్మానాలను ఆధారం చేసుకొని, ఇంగండు 

చ 
య 

ల్ న్ని దినపత్రికలు “కాందూ దేశం రాజ్యం 

కాంక్షించుటలేదు.” అన్న శీర్షికతో ఆ వార్తను 

(పచురించాయి. అప్పటిలో డబి చలో బార్ ఎటో లా 

చదువుతున్న కృష్టాజిల్లా అరగలూరు వా _సవ్వ్యుడు 

ఆఉపుర నేని రామసా మ చౌదరి, ఆ వార్త చదివి, 
దిగా ఎండ చెందా డు. వెంటనే ఆయన సాకం త్యం 

కావాలి” అనే శీర్షికతో ఒక లేఖరాసి, పోత 
పంపాడు. 

“చెన్నపట్లణంరో పోగైన (దాహ శ్రే రులకు 

యావద్భారతిదేశంలో వున్న వ. పక్షాన 

ఈ గతి తీర్మానించ డానికి ఎవ్వరధికార మిచ్చారు ? 

స భదరుటులో శః నీచ కా ర్యా నికి దిగి 

పుందురు. కావున ఈ తీర్మానాన్ని (బాహ్మణే తరు 

లందరూ అంగీకరించుటలేదని. [బిటిమ వార అధి 

కారం (క్రింద స్వరాజ్యాన్ని (హోమ్రూల్) పొందుట 

నూకు పరమ సమ్మతమని తెలియజే స స్తునా చను. మీ 

యందరీ తీర్మానాన్ని అంగీకరించక సనవుటయే కాక, 

(_విటిష్ ప్రభుత్యం (కింద స్వరాజ్య ముదుట పరమ 

ప్మతికా ముఖాన, సభల మూలాన (ప్రభు 

కి తెలియజేయండి. [బిటిష్ వార దయాదాక్షి 
ణ్యాలపై ఆధారపడి స్వాతం,త్యం కోరుతున్నామా? 

వారిని తరిమి వేయడం మన కర్తవ్యం” అని (త్రిపుర 
నేని రామస్వామి చౌదరి తన లేఖలో ఉద్బోధించారు. 

శః లేఖనుబట్లి, (వాహ్మణేతరులలో స్వార్ధపరులు, 

సంకుచిత దృష్టిగల కొద్దిమంది హు జస్టస్పారీ 

వాదనలను సను పర్తి స్తున్నారని 

అత్యధి ధికులు దేశ సనతటక్యాన్ని. కౌంక్షి స్తున్నారని 

స్పష్టం కావటమే కొక, డచ్చి నొలో విద్య పూ రిచేసు 

కొని, ఆయన 1917 సెపైంబరు 11న స్వచేశానికి 

తిరిగి రాగానే, బెజవాడలో ఆయన అధ్యక్షతన జరిగిన 

జాతీయ (_బాహ్మణేతర మహాసభ జయ్మప్రదమైన తీరు 
(ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. 

సమ్మతముని 

దాహ హ్మాణేతరులలో 

పోటీ బి బాహ్మ ణేతర మహాసభలు 

బెజవాడలో (ప్రత్యెక ఆంధ మహాసభ జరిగిన 
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రెండు దారాల అనంతరం, బిటిష్ (పభుత్వం _పోద్చ 
రర 6 ష సాం f రార 0 గ్రా మాం వే అంక షన్మండల రె గర జిల్లాల బాప శ్రిణతర 

మహాసభొను జరపడానికి నిర్ణ యించి, 

జమీ౨దారు అధ్యక్షతన ఒక ఆహ్వాన సంఘాన్ని 

ఏరా రాటు చేశారు. 

దీనికి (పతిగా “ “ఆంధ్ర ర తాంగంలో కాం(గనుకు 

అనుకూలమైన వారి నందరినీ చేరదిసి, 

కాంగెస్ను ను పటిప్షం చేయవలెనని, వారిచేత క 

చలపలి 

బలపర్చి, 

కాం(గెన్._ 

లీగు సంస్కరణలు కావలెనని తీరా శనం చేయించ 

వలెనను దృఢ సంకల్పంతో అయ్య దెవ కాళేశర 

రావు వందేమాతరం కాలంలోను, హోమ్ ఉద్యమ క 

రూల్ ఉద్యమంలోను, తనతో కరిసి పని చేసిన 

ర తు (ప్రముఖుడి న కానూరు వెంకటచలసతయ్యి, 

కౌనూరు దామోదరయ్య. బొచ్చా పదశ్చినాభయ్య 
(కౌతవరం) సుంకర బసవయ్య (ఆత్కూర్సు 

మాగంటి "ఎ పేరయ్య (ప గమ గోదావరిజి ల్లా .చాటప(రు 

మల్లెల శవరామకృష్ణ్టయ్య (గుంటూరుజిల్లా రావిపూడి) 

కోలవెన్ను, కంకిపాడు, నెప్పల్లె, నందిగామ ముద 

లె న (గామాలకు చెందిన రై తు ప్రముఖులు మొ త్తం 

$0 మందిని ఆహ్వానించి, కన ఇంట్లోనే వారి సమా 

వేశం ఏర్పాటు చేశారు. బెజవాడలో 'జస్టిస్ పార్టీ వారు 

జరుషతున్స షనండల గరగ జిలా వాహ ణే 

తర ముహనథ ల్ న స. 

గొప్పగా కౌం(్రను పక్షావలంబులగు డాహ్మటేకరుల 

భను జరపాలని ఆ సమావేశంతో నిర్ణయించారు. 

పొణకా పట్టాభిరామిరెడ్డి అధ్యక్షతన ఆహ్వాన 

౦ఘం౦ ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుడే డబ్లిన్ లో బారిస్టర్ 

శ్ట్ై స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన 'తిపు పురనేని రామ 

నమ్ చౌదరిని కాంగెస్ పక్ష (ాహ్మజేతర మహా 

భ అధ్యక్షులుగా ఎట్ గాడే 

ఠః నుహోస భ జ నికి కేవలం వారం రోజుల 

వవధ మా 

రొజున 

ర్ 

ల్ 

న స 

గామీణ (ప్రాంతాల 

తోని ఆ రైతులు, వెజవాడ లోని చెవ్వులు ము, కష్టజీవులు 

అంతా కలిసి, ఈ మహాసభను జయ(ప్రదం చేయడానికి 

సట్టుదలతో ముందుకు వచ్చారు. “*కాంటగెస్ పక్షావ 

లంబులగు డాప హ్మాణేతరులకు స్వాగతం” 

“కాం గెస్_లీగ్ సంస్కరణలు కావలి “కాం గెస్ 

బొరులబు 
॥ QO 

పెటణమ "రా 
(ens) 

వరిలాళతొ వంటి నినాదాలుగల ఆర్వీలు, 
భజే 

పతాకాలు, తోరణాలతో విజయవాడ 



ii 
అలంకరించాళు. 

మెలవరం హాల్ (నాటకళాల) తో జరిగిన స్టలానికి 
మహాసభాధ్యక్షుడై న (త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిని 
గురపు బగ్గీ పె ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్ళారు. నాలుగు 
'వేల మంది (బ్రాహ్మ ణేతర (ప్రతినిధులతో మైలవరం 

హోలు కిక్కిరిసి పోయింది, (చిటిష్ పభుత్వం, 
జమీందారుల వత్తానుతో జరిగిన షణ్మండల (వాహ్మ 
ణెతర మహాసభకు 500 మంది మ్మాతమే _హోజ 
రయ్యారు. రైతు (ప్రముఖులు నిర్వహించిన (వాహ్మ 
జతర మవ ముందు జమీందారు నిర్వహించిన 
(బాహ్మ జేతర మహానభ సూర్యునిముందు దివిటీవలె 
వెలవెల పోయిందంటే అతిశయో కి కాదు. 

ఉమ 

eX 

చైతు నాయకులు యిచ్చిన ఉ తేజకరమెన (పనం ద i ధా ఇదా. ద గాలు విన్న (ప్రతినిధుల కొంగెస్-లిగ్ సంస్కర 
జై గా వి త్ర న బు హ్ష్ ' వ్ జ | 

ణే ఇ వలెనని, (బి హ్మాజతరులకు . (పత్యేక (పాతి 

నిధ్యం కావలెనని, ఆం(ధరాష్ట్రం కావలెనని కోరుతూ 
మూడు తీర్మానాలను ఏకగీ వంగా ఆమోదించారు. 
కాగా జస్టిన్ పార్టీ వారు నిర్వహించిన (బ్రాహ్మణేతర 
మహానభలో కాం(గస్ (వాహ్మణుల పారీ అని త్రిట్రి 

/ చ అ 
a] 

2 
జ్ లో లం పోనూ, కౌం(గెస్ లీగ్ సంస్కరణలు అవసరం ' Pane.) n 9 _ 

లేదని, (బాహ్మజతరులకు పెద ఉద్యోగాలు మంజూరు 
యు 

, చే సే చాలునని తెలుపుతూ తీర్మానించారు. 0 

5 ట్ చ్చ (౧౫ వ్ 

న 

నంపిన' త్రిపుర నేని 

సం్యగొము బరీ [లో 

(తీప్పర నేని రామస్వామిచౌదరిగారు కూడా వున్నారు. 
అప్పటికి ఆయన జస్టిస్ పార్టీ లో చేరారు. బెజవాడలో 
కౌంగెస్ అనుకూల = 'వాహ్మణేతర మహానభల్లో, 
(వాహ్మ శతరులకు (పత్యేక ప్రాతినిధ్యం కావాలని 
వాదించినా, 1018. గుంటూరు. (పత్యేక ఆంధ్ర కౌం(గెస్, (ాహ్మజేతరులకు (ప్రత్యేక (ప్రాతినిధ్యం 
అవసరంలేదని తీర్మానించింది. బహుశా జస్టిస్ పార్టీ 
వెపు చౌదరిగారు మొగ్గడానికి ఇదొక కౌరణం య 

కావచ్చు. 

తెనాలి మున్సిపల్ ఛేర్కన్గా వున్న కాలంతో 
“వీరగంధం శతెచ్చినారము, ఏరులెవ్యరో తెల్పుడీ"ో 
వంటి ఉ్రెజకరమైన జాతీయగీతం రచించి, ఉప్పు 
సత్యాగహ దళానికి _ నిండుమనస్సుత్రో స్వాగత 
మిచ్చి, దేశభ కులను స్వాతం(త్య నమరానికి సాగ 

రామస్వామి చౌదరి తరువాత 
తంజావూరులో జరిగిన జసిస్ పారి మహాసభకు 
అధ్యక్షత వహించటం ఈ కొరణంగోనే జరిగింది. 
జస్టిస్ పార్టీలో జమీందారీ వర్షానికి, రైళు పక్షానికి 
మధ్య జరిగిన సంఘర్షణలో (తిపుర నేని రామస్వామి 
బొౌదరి రైతు పక్షం వహించారని ఆచార్య ఎన్. జి. 
రంగా అభిప్రాయం వ కం చేళారు.. | వి 

వంచముల తొలి మహాసభ. 
వర వ్గవస నుంచి ఉద్భవించిన కులాల మధ్య a ఆల 

విభేదాలు న షించి, సాతం త: సమరాని? దెబ్బ తీయాలని చ్నున్న టిక్ పభుత్వ ష్పబద్దిన (గ్రహించిన అయ్యదేవర. కాశేశ్యరరావు వటి క్ష 
భకులు బెజవాడలో కౌంగెస్ పక్ష (బ్రాహ్మణేతర 
మహాసభను జరిపిన వారం రోజులకే, 1917 సెపెం toy బరు ఆఖరు వారంతో హించూ సమాజంలో అస 
ఘ్యులుగా వున్న పంచములను స్వాతం్యత్య సమ 
రంతో. సమీకరించడానికి ఆం(ధదేశ ఆది ఆం ధుల 
తలి మహాసభకు ఏర్పాటు చేశారు. "మహాత్మాగాంధీ cc? 

॥ హరిజనోద్య మం పారంభించడానికి చాలా సంవత్స 
రాల ముందే కృషాజిలాలో హరిజనోదరణ కృషి అ ౧౧ న్ | (సారంభమెన దనడానికి ఇది నిదర్శనం. (smn 

చ్ 

. హారిజనొదరణ చె తాళికులం - 
_అప్పటిక గుడివాడ కాప్పరసులే న గూడూరి గ్రాము 

నాలాల దఖలు 



రజ జిలా నొంతోం[పోం 
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రావు, ఆర  గనమాజికలె న వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి రి 

ఈ. ముగ్గురూ అస్పృశ్యతా నిర్మూలనే కోరకు 

మాత్రమే కొక, ఆర్జికంగా, విద్యావిషయకంగా హారి 

జనులను అభివృద్ది" చేయడానికి బహుముఖ కృషిని 

పట్టుదలగా నె సాగి స్తున్నారు. బందరు జాతీయ కళా 

శాలలో హరిజన “విద్యార్థులను చేర్చుకొన్నారు. 

హరిజన నాయకులే న రాయుడు గంగయ్య, 

చుండు వెంకయ్య, అ తెలి సూర్యనారాయణ, నరాల 

శెట్టి దేవేందుడు, చింతా శేషయ$, కుసుమ - వెంక 

_ట్రామయ్య, మంగళగిరి రాఘవదాసు, నూతక్కి 

వెంకటేశ్వర్లు వంటి వారితోను, గూడూరి రామచంద్ర 

రావు, వేమూరి రాంజీరావు, వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి 

వంటి హరిజనోద్దర ణ ఉద్యమ న నాయకులతోను స సంప్ర 

తించి, వారి సహకారంతో అయ్యదేవర కా శ్రే నర 

రావు. ఆంధదేళ పంచముల. మహాసభను జయ 

(ప్రదంగా నిర్వహించారు." ఆ మహాసభలోనే పంచ 

ములు ఆది ఆం(ధులుగా (ప్రకటించుకొనా ఎలు. 

జాదుకు చెందిన నుప పసిద్ధ ఆది ఆంధ్ర నాయకుడు 

భాగ్య రెడ్డి గ్రవర్మ ఆ మహాసభకు అధ్యక్షత వహించారు. 

ఆది అంధులకు. శాసనమండలిలో (పత్యేక (పాతి 

నిధ్య ౦ కల్పించాలని, (ప్రత్యేక. ఆం ధరాష్ట్ర నిర్మాణం. 

జరగాలని కోరుతూ తీర్మానించారు. ఈ మహాసభ 

నిర్ణయాలను మాంజటేగ్యూకు, నివేదించే నిమిత్తం 
భాగ్యరెడ్డివర్మ, చుండ్రు వెంకయ్య, రాయుడు 

గంగయ్య మున్నగు ఆది ఆం్యధ్ర (ప్రముఖులతో ఒక 

(| ఇంివ్లన్ని ఎన్నుకొన్నారు. 

మద్దాలి, బలివరు9లలో 

ms మహాసభలు 

. మాంటెగ్యూ సంస రణ లను సమర్థిస్తూ, దాహ. 

శీతరులకు ' హెచ్చు ప్రాతినిధ్యం కోరుతూ కృష్ణా 

జిల్లాలోని (ప్రముఖ. జమీందారులు గుడివాడ ర్థాబాకా 

పెదమద్దాలితో ఒక మహాసభను ఆర్భాటంతో జ 

పగా, డానికి పోటీగా (వేక్కనే., గల రు 

గ్రామంలో క కాం(గెనువారు మరొ క్ర మహాసభను పెద్ద 

ఎతున "జరిపి, ; కార్యగైస్-లీగు | స్క యును బలపర్చుతూ 

తీర్మానించారు, " పెదమద్దాలిలో జరిపిన జస్టిస్ "హార్డీ 

మహాసభకు అప్పటి రాష్ట్ర: మంతి కూర్మా చీంకబ 

హె(దా 

లో 

రెడ్డి నా నాయుడు హాజరుకాగా, బలిషరులో జరిగిన 

కారగెస్ ఏ మహాసభకు గంపలగూడెం కుమార రాజా 

కోటగిరి 'వెంకటకృష్ణారావు అధ్య క్షత వహించారు. 

జయం తిప్పరం జమీందారు వాక్ రెడి దురా సదడాశివెళ కర 

(పసాద్, అయ్య దెవర కా శేష్యరీరావ పట్రాఖి సితా 

రామయ్య, ముట్నూరి కృష్ణారావు, రెతు యువకులు 

యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య 
ల వా. 

మున్నగువారు. జరి 

పరు సభలో (ప్రసంగించారు. 

అంధ కాంగెసు సంఘం ఏర్పాటు 
1917 లో కలకతాలో జరిగిన అఖిల భారత 

కాంగెస్ మహానభ తీర్మానానుసారం, 1818 జనవరి 
20 వ తేదీన విజయవాడ టాొానుహోబలో జరిగిన 

ఆంధ మహాసభరో 

కాం్యగెసు సంఘం ఎన్నికై ంది. న్యాపతి సుబ్బారావు 

అధ్యక్షులుగా, క క్ 
ఎని కయ్యాలు. : నాటినుంచి 1856 లో ఆంధ్రపదేశ్ 

ఏర్పడేవరకు అంధధ్రరాష్ర కాంగ[గెస్ సంభూనికి బెజ 

వాడ. "కేం! ద కార్యస్థానంగా. వుంటూ వచ్చింది. 

కాం(గనువాదుల 

| 

| బెజవాడ శేంది కార్యన్థా నంగా 

అంధ్ర రాష్ట్ర హాంగన్ సంఘం 

కాం(గెనుకు కేంద కార నొ 
ph 

* 

ఆంధ రాష్ట్ర.5 మె? 

వ 

బెజవాడ లో ఈనాడు ఆంధ్రరత్న భవనం అవీ పిబువ 

బడే భవనా న్ని కొన్నారు. ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల 

గోపాలకృష్ణయ్య 1928 తో అ స్త మించినపుడు +, ఆ 

భవనానికి ఆంధ్ర త్న భవనం? అని నామకరణం 

చేశారు. సుమారు 20 వేల రూపాయలకు ఆ భవనాన్ని 

కొన్నారు, 

జిలా సంఘాల ఏర్పాటు 
య. 

1920 _వరకు ఆంధ్ర దేశంతో 

మండల. సంఘాలు, డివిజన్ అసోసియేషన్ల 

కొర్య(క్రణూలు నీర్వ ర్తి ర్రిస్తూ వచ్చారు. కౌ 

జిల్లా కొంగను సంఘాలు వరా బయ్యాం యి. . 

క్ర ఢిస్టి9క్తు, అసి సోసియషన్ ను తూర్పు కృష్టా 

జెజవాడ " డీవిజనర్ 

పేరుతో 

రు “సంఘము. గాను, 

కోంయ్యగెస్ను పశ్చిమ కృష్ణా. క కార్మగను సంఘంగాను, 

రాష? క కార్మిగసు 1919 లోంగు ర్రించింది.. | 

కొండా వెంకటప్పయ( కారఃదరిగా. 
లి శి 

! కాం (గెనువారు 

గ 1920 ల రో 



సంభాఢధా క్రలుగా కృషామండల రాజకీయ మహో వ్ ఇ 
లో 

ర 

ప గ య 
(దిటెష్ (పభుత [0 చెసిన వాగానం 1918 లో (పపంచ 

Li oan] 

అ (టు! 

యుదం ముగియడంతో నే ఆ వాగానాలకు విరుదంగా 
(ఈ 

(ఈ! టో! 

రౌలట్ నాల 

Rn చిటిష్ పభుత౦ ఆ చటాల రూపంతో దఖలు ' స అ బె 
పర్చుకన్నది 

(వీటిష్ పార మెంట్ కనుక రౌలట్ చటాలకు స 
టబ ల ణు మ ఇ 3” చ జాబ్ అమాచమ్యుద జీవే కాను సక్యాగపోచ్యేమం ~ p లో నాని 

ది 

ణా 
. చా 
“ 

7 ప అర లా ద బ్ అవ్ లం న ౨ బుహాత్య్మాగాంధి జరిపిన దేశపరంటన 
Ce 

ఆ 

ళో భాగంగా 1919 ఏ, పెళ్లో బెజవాడ వచ్చారు. 
రా వద జరిగిన (దబహ్మాండమెన (ఈ 

QQ 

౦గించారు. గాందీజీ (పసంగాన్ని 
న్ అయా దెవరు కాశేశరోరావు తెలుగుచోకి అనువదిం 

జో 

1819 a మెల్ G స అయ్యి దేవర కౌ శేశ్వరరావు 

న. త టై 
ను ని టి గ ద” క నన te ఫ్ we తబ సం Wu (తీ 

అ ట్లో, Fu లో 
hwy . ణు గా వ op he ER బండారి, 

నంగా బోరి[లో 

చటాలు రదుకావాలని కోరుతూ సామూహిక (పార 
(cn) (అ) న క 

నలు చేశారు. ఆపవెళ సాయం(తం జరిగిన ద్ 

బసారంగ సభకు న్యాయవాదులు, డాకరు, వ్యాపా 
pa Rae 

ర సులు పెద నంఖంరొ హాజరయ్యారు. 
—2 ద వి ఓ 

గాంమాలలొ నిరసన సభలు 
రౌలట్ చటాలను నిరసినూ, వాటిని రదు చేయా 

లని కోరుతూ “వేలూరి యజ్ఞ సారాయణశా స్రీ నాయ 
కత్వంలో గన్నవరం తాలూకా చిరివాడలోను, 
కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు సారథ్యంలో తిరువూరు 
తాలూకా గంపలణూడెంలోను, వేమూరి వెంకయ్య, 
వేదూరి ర_త్రయ్యల ఆధ్వర్యంలో దివి తాలూకా 
ఘంటసాలతలోను, పిన్నమనేని నరసయ్య నాయకత్వ 
ములో కోలవెన్నులోను, గుడివాడలో పెద్దపెద్ద 
బహిరంగసభలు, సామూపాక _నార్హనలు నిర్వహించ 
బడినవి. అలాగే పిన్నమనేని వెంకటచలం అధ్యక్ష 
తన ఇందుప ల్లిలోను, తుమ్మల కోటయ్య నాయ 
కత్యంలో ముదునూరు, కాటూరు, బోళ్ళపాడు 
(గామాలలోను సత్యా(గహ దీక్ష పూని బహిరంగ 
సభలు జరిపారు. 

జలియన్వాలాబాగ్ దురంతాలు 
సత్యాగహోద్యమం నిలువుదల 
ఈ విధంగా కృషాజిలాలో రౌలట్ చటాలకు రయ యట వ్యతింకంగా సత్యా (గ హోద్య మానికి పెద ఎతున 

య అజాత సన్నాహాలు జరుగుతుండగానే పంజాబ్ లొ ఏప్రిల్ 
18 న జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాలు నంభవించ 
డంతో మహాత్మా గాంధీ సత్యా_గహోద్య మాన్ని 
తాత్కాలికంగా నిలుపుచేస్తూ (పకటించాడు. ఉద్య 
మాన్ని విరమించడంతో, కృషాజిలా (పజలకు కొంత 
ఆశాభంగం కలుగకపోలేదు, 

ఎన్నికల బహెష్కరణ 
1920 లో మాం శుగ్య్యూ_చెమ్చుఫర్ సంస్కరణల అభ వ గాప్ రో «2 Pp (పకారం* దేశంల ఎన్నికలు . జరపడానికి టిటిష్ (్రలుత్విం. ఆయ తమవుతూ వుండగా, మషహాశ్రా, ణి 

ఈ 
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చివరికి 

తప్పనిసరి అయ్యింది. కాశే 

కాశేశ్వరరావు 

పెన ఎవరో రాళ్ళ 

అయింది. 

యా 

గొ 

b 
| 
లొ 

మస 

లు 

స 

0 

అనేది 

రి సహాకార 

తీసుకుపోయారు, ఐనా సార్లంటు 

Ca] 

| 
య 

ర్ పదవిని 

జం! అద్య శ్వరరావ్ను 

అ 

ఢం 

బహి; 

నిరాకరణోద 

క్రాసే నర 

ఇవీ 

తో జరిగి? శీ 

ణు 
fp 
న్ 

ఛి 

తలా. 

స్స 

న్ తన గౌరవ మేజ 
యం 

ఓ 

(కై 

యె 

వూ 

శ 

య 

గులాం మొహిది 

ఆ సందర్భం 

మంగా (పకటించారు. 

3A 
జో 

కార ఈ 

టీ జాలు సరం, శ్రగణించారు. 
భ్ 

1920 ఆగసు 1 న ఒకరోజు 

శ్ర 

తుకమెన సహాయ 



శాంతించారు. ఆవేళ హరాళక్ జరిగింది. (ప్రజలు 
నఖ 

(4 జాలి లి ” హా 

బలవంతాన కొరులు, కచేరీలు మూయించారు. ఎవరికీ 
J న. రజ జ్ దార్ = తెరియకుండాగు ప గారి! గన్నవరంల్ రలు 

జాలని ల్ మ న్ లా ఎక్కించి రాజమండి శీనుకుపోయారు. ఆ రాతి 
నా ల! [a 

ఈ ల చ్ న్ని బెజవాడ సెషన్లో గువ గారికి వీడ్కోలు ఇవ్వడానికి 
అత జలాల్లో 

న అశేషజససమూ హానికి ఆశాభంగం కలిగింది. 

శీ 
టే జ శ 

శ. తా న ల! pry లీ 

వడ ఈ ఆక we వ గక క yo 5] 

గొబ్రవాట బహ్మయ్య ప్రభృతులు ఎన్నికలకు 
or గ 

చా జల్ చమ "తిరకంగా, దివి తాలూకాతో సాగించిన ప్రచారం 
Gf 

(0 ct 

m3 ప్రభావంవల్ల, ఘంటసాల పోలింగ్ కేంద్రంలో య 
న డా పొర్కాలేదు. ఆపోలింగ్ కేర్యదం అ 

పరిధితొ గల 14 (గామాల కరణాలు, మున్నబులు 
సెతం ఎన్నికలను దబిహిొషు_రించారు. ఇది ఒక తా 

జ, 

గో J 

మిధథంగా చరి! తరోనే అపూర్వం. 

బెజవాడలో అఖిల భారత కాం(గస్ కమిటీ సమా 
వేశం 192! మార్చి 31, వెపిల్ 1వ తేదిలలో 
జరగింది, నాగపూర్ కౌంగెస్ తర్వాత జరిగిన ఎ.ఐ 
సి. సి. మొదటి సషావేళం ఇదే. ఈ సమావేళంఠరో 
చేసిన తీర్యానాలే బెజవాడ కౌర్య(క్రమాలై నవి. ఈ 

యం హోలులో రెండు రోజుల పాటు ఎ. ఐ. 
సమావేశం జరిగింది. కోటి మంది కాంగగెస్ 

సభ్యుల్ని చేర్చించాలనీ, 20 లక్షల రాట్నాలు పెటిం 
- క కోటి రూపాయలు. వసూలు 

చేయాలనీ _ ఈ సమా వేశం నిర యించింది. | ద్వ a 
లో లో 

పతాకను కౌంగ్యగెస్ జండాగా ఈ సపూ 
నిర స్త పింగళి వెంకయ్యగారు 

రూవెందించిని పతాకకు గాందీగారి సూచనతో 
రాట్నం చెర్చారు. హిందువులకు గురుగా ఎర రంగును, మహమ్మదీయులకు గుర్తుగా తకుపచ్చను, 
ఇతరులందరికీ గు రుగా తెలుపును ఈ జండాలో చేర్చారు. కాని కొన్నాళ్ళ తర్వాత ముత (ప్రమేయం 
లెకుండా ఎర రంగుకు బదులు కుంకుమ పూవు రంగును 
చేర్చారు. ' 

బెజవాడ ఎ. ఐ. సి.సి మహాసభకు అఖిల భారత 
నాయకులంతా రావటంతో అత్యంత. ఉత్సాహ వాతా వరణంలో సభలు జరిగాయి, విద్యుచ్చు కి ' కాని, ,మెకులు కౌ), ఏస్సులు కాని చేని రోజుల్లో శ సమా 

NN 

వం ల శ స్త a ర్ల బిల్లా న్వ్యాతోం[త్ఫోం 

వేళానికి వచ్చిన నాయకుల్ని చూడటానికి, వారి (పసం 
గాల్ని వినడానికి జనంతండోపతండాలుగా వచ్చారు. 

ఈ సమావేశంలో (ప్రభుత్వ నిర్బంధ చర్యలు 
నిరే తుకమెనవనీ, చాూ సందర్భాలలో నాకయ 
యే రా య ప లో న న్లో విరుదమెనవనీ ఒక అర్మానంలో వక్కాణించారు. రుద 

(ప్రభుతం ఎంత రెచ్చగొటినా (పజలు అహింసా ఫో 
co 

ల 

త్కకంగా అత్యాశ్శర్యకరంగా (ప్రవ రించారని (ప్రశం వీ లి అలన 

సించారు. ఇవ్చటి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంతో, 
శాసనోల ౦ఘనానికి తావులేదని స్పష్టం చేశారు. (ap) 

"ద 

అందుకు తగు (కమశళిక్షణ , సెరంం, పరిపక్వత లేదని 

చెప్పారు. నిశేధపుటు తరుృులను ఉల ౦ఘించరాదని 
pn) వ ఛం స్పషం చేశారు. (ప్రభుళ్వు న్యాయస్తానాలను బహిష్క_ అ ల అ (a ల రించి, [గామ పంచాయతీల ద్వారా వివాదాలను పరిష్క్ల 

రించాలని కోరారు. తాగుడు మొదలె న దురభ్యానా 
యాల లను వదలాలని కోరారు. 

వారు కోరారు. గాందీ అధ్యక్షతన అఖిలభారత విశ్వ 
కర్మ మహాసభ జరిగింది. భారత దేశ చేతిపనుల్ని 
(పోత్సహించాలని తీర్మానించబడింది. 

జవౌడ మహానభలు (గామీణ పాంతాల్ని 
జ పరచాయి. ఈ మహాసభలకు ముంచే, 

(మాల్లో సభలు జరిపి, (ప్రజల్ని సన్నద్ధం 

అందరూ చేతో వడికిన ఖదరు నూలుబటలు 
అస్పృశ్యతను రూపుమీపాలి, ప్పొధ 

మతాల మధ్య ఐక్యత సాధించాలి, జాతీయ పాఠ 
శాలలు నెలకొల్పాలి, జాతీయ భాషగా హొందిని నేర్చు 
కోవాలి_అని బెజవాడ సమావేశం తీర్మానించింది. 

తిలక్ కోటి రూపాయల నిధికి ఆంధ రాష్ట్ర్రం వంతు 71/2 లక్షల (ద్రవ్యాన్ని నమకూర్చాలి. 
7 1/2 లక్షల మందిని సభ్యులుగా చేర్చాలి. 11 [2 
నుంచి 2 లక్షల దాకా రాట్నాలను 'ఏర్చాటు చేయాలి. 
దీనిని ఎంతవరకు నెరవేర్చారు 2: వ 

రాష్ట్రంలో 1921 జూలై 1వ తేదీ నాటికి తిలక్ 



నం్యగాతు బోరి (లో 

స్వరాజ్యనిధికి లి లక్షల రూపాయలు వసూలై నట్లు న 

కొండా వంకటస్పయ్యగా రు తెలియజేశారు. ఇందులో 

ఒక్క కృష్టామండలంరి తోనే దాదాపు 29 వేల రూపా 
యలు వసూలయ్యాయి. ఈ నిధికి 
ఉత్సాహంగా తమ ఆభరణాలను సమర్చించారు., 

మాగంటి బాపిసీడుగారి సతి అన్న పూర్తాదేవిగారు 

విదేశ వసా9లను దహనంచేసి, ఖద్దరు ధరించడమే 

కౌక, తన బంగారు నగలన్నిటినీ “జజవాడ నుహిళా 

సభలో సమర్పించారు. అంతేకాక ఇత ర నుంచి కూడా 

వసూలు చేసిందామె. గాంధీ అనేకసారు ఆమెను 

(ప్రశంసించారు. లా 

మపొళలు 

బెజవాడ సభల అనంతరం గాందీ బందరు, 

ఉయ్యూరు, పామ(రు. కౌతవరం, గుడివాడ మున్నగు 
(గామాలలో పర్యటించారు. వెళ్ళిన చోటల్లా అపూర్వ 

ఉత్సాహం, చై తన్యం వెల్లివిరిసింది. 

గుడివాడ కేంద్రంగా "కనుకా ని జిల్లాలొ హారి 

జనోద్ధరణ చేస్తున్న గూడూరు సంతాన 

(రామచం|ద్రుడుగా తన పేరు మా కొన్నారు 

కృషిని గాందీ ప్రశంసించి, అఖిల వ కౌంగెస్ 

సంఘంచే విరాశ మిప్పించాచు. 

1921 అక్టోబరులో బరంపురం ఆం(ఛథ నుహో 

సభలో కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు (గంపలగూడెం 

కుమార రాజ్యాగారు ఇచ్చిగే అధ్య క్షో పన్యాసం దేశ 

(దోహకరంగా వున్నదని అరెసుచేసి జామీన్ ఇవ్వ 
వలసిందిగా (ప్రభుతం కోరింది. ఆయన నిరాక 

రించాడు. సంవత్సరం శిక్ష విధించబడింది. 

బరంప్పురంతో నిషేధాజ్ఞలు విధించగా, ధిక్క 

రించినే దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని అరెస్టుచేసి 
బందరు పరిపారు. అక్కడ “సంవత్సరం ' శిక్ష వ్ధింప 

బడింది. 

కోటగిరి వెంకట 

పె 108 సెక్షన్ రాజ[దోహ నేరంకింద 

డామన్ ఇవ్వు నిరాకరించినందున 

విథించబడింది. 

గంపలగూడెం కుమార రాడా 

నృమారావుగారి పె 
లలి 

ను పెట్టారు. 

సత్సరం జై. జె లుశీక్ష జ్ర ట్స్ 

బరంప్తరం సభలనుండి ఇంటికి వెళుతున్న 

సమయంలో గంపలగూడెం రాణీగారినుండి ఒక 

గుమాస్తా వచ్చి కాశేశ్వరరావుగారిని _ కలిశాడు. 
పోరపాటున కూడా జామీన్ న్ ఇవ్వవద్దని, పారుషం౦ంగా 

19 

జై లుకు వెళ్ళవలసిందిగా కుమార రాజాకు రాణీగారు, 

ఆమె భరా కబురు పంపారు. ఆ కబురును కౌ శేశ్వర 

రావుగారు తిరిగి బరంపురం వెళ్ళి సెం్టటల్ జై లులో 

ఉన్న కుమార రాజాగారికి అందచేశా రు. వారి సందేశం 

విని కుమార రాజా సంతోషించారు. సంవత్చరం. 

జెలు శిక్షను అనుభవించారు. 

కల కత్తా (ప్రత్యేక కాం(గెస్ తర్వాత జిలాలో 

పలుచోట్ల "సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం గురించి 

వివరింపేబడింది. ఆ రోజుల్లోనే కళా వెంకటరాపు 

బందరులోని నోబుల్ కాలేజినుంచి చదువు మాని 

చేశాడు. అప్పుడాయన  బి.యస్సి. 'ఫెనల్ ఇయర్ 

చదుపుతున్నాడు. చితావయుల రామకృష్ణయ్య గార ారు 

కూడా ఇదే కాలేజినుంచి చదువు మౌని వేశా 

సూనికొండ సత్యనారాయణశాత్రి బి.ఎల్, వదు వతు. 
మానివేశాదు. కొడాలి ఆంజనేయులు, గురజాడ 

రాఘవశర్మ, గడియారం సాంబయ్య మొదలై న 

నారు ఏ ఉద్య్యాగా ఇలు మానివేశారు. సాంబయ్యగారు 

రులో జాతీయ పాఠశాల నెలకొల్పి చాలాకాలం 

అందులో పనిచేశారు. కామినేని వెంకటస్సయ్యగారు 
హిందూ హైస్కూలులో చదువు మానివేసి, జాతీయ 

కళాశాలలో (ప్రవేశించారు. దాసు మధుసూదనరావు, 

నోర్చల 'శేషాద్రిశాత్రీ, చోడవరప్ప విశ్వేశ్వరళాశ్త్రి 
గార్లు ఒక సంనత్సరంవరకు తమ న్యాయవాద 

నృ తిని మానివేశారు. దాను మధుసూదనరావు ఖద్దరు 

కేంద్రం స్థాపించి, ఖద్దరును ఇతర రాష్ట్రాలకు 

ఎగుమతి వ సేవాడు. తూర్పు కృష్ణాజిల్లాలో పట్టాభి, 

దుగ్గిరాల రాఘవ చం్యదయ్యగార్లి గారీ కేంద్రాన్ని 

నెలకొల్పి (ప్రచారం చేశారు 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ప్పరస్కరించు 

& లు 

er 

గ 

కొని, ఇద్దరు (గామో ాద్యోగు: చ తము 

పోగొట్టుకున్నారు. మరో 18 మంది ౯ 

రు తో బ్రమతే (నూకల ఎరరాఘవయ్య) 

డా వున్నాడు, బందరు (కిషియన్' మిషనరీ 

నూ్యూలులో ౧ మంది విడా రులు చద 

జ 

EE క 
క్ ఆ ర్ధ్ జ 

వేశారు. 

ఈ కాలంలో నే 

గారికి సంవత్సరం, మానికొండ సత్యనారాయణళొ్త్ర 

గారికి తొమ్మిది మాసాలు, అగ ధాటి రామదాసుగారికి 

చెరుకువాడ వెంకటనరసింహం 



బద్యార్గులలో అలజడీ కర్లించుతున్నాడ నే నేకంమోపి 
వారం రోజులు శిక్ష విధించారు. వీంకి లాకువద కౌల( 
కట్టల పై గడి వేలంపాటలను పాడకుండా పికెటింగ్ 
చే: నందుకుగాను. యలదుంచిలి బెకటప్పయ్యగారికి 
6 నెలల కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. ఎత్తి రాజమ్మ గారికి 
జరిమానా విథింపబడగా ఎవరో ఆ సొమ్మును చెల్లిం 
చారు. కొడాలి అంజనేయులుగారి “అవతార పర్తి 
వర నం” నాటక (పదర్శాన ని'షేధింపబడింది.ఎన్నిళల అలానే 

చ 
బహిష్కరణ ఉద?మ సందర్భంలో "పేట దానయ్య ఫీ . 

అనంత 

కుటు 

తాలూకాలో అటవీ సత్యా(గహం చేసినందుకు, కొండ 
పలిలో కలుదుకాణాలవద' పికెటింగ్ చేసినందుకు కోందర్ని అరెన్టుచేశాడు “సన్నుల నిరాకరణగురించి 
పచారం చేసునా, రని వెప? వేదాంతం శంభుళాన్త్రి 
రని తీవంగా లౌక్నారీ క పెనుగంచి [పోలులో 
అరెస్టుచేసి, సంవత్సరం శిక్షవిధించారు. Cc 

1922తే మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిపించాల్చెందిగా 
ఆందోళన చేసినందుకు అయ్య దేవర కా 
అదేపలి వెంకటగుర్నాధరామశేషయ 
లొ య న 7 అల జి ల్ కొ లో red 
ఆ(బవరిలొ ఒక సంవత్సరం శిళ్లవిధించారు. రాష్ట్రం | 

ల 
ల లోని అన్ని మున్చిపాలిటీలలోను 199 ననంబరు 

లోగా ఎన్నికలు జరిగాయి. కాని బెజవాడ నున్సిపల్ purge) al =a జ్ or Ro క న్స్బిలర ఎన్నిక, చెర౭న్ ఎని కకౌకుండా అపటి ఎలిర్హ ఎన్క, చైర్మన్ ఎన్నిక ఎ సి స్ పాది ముఖ్యమఎ(త్రి పానుగలు రాజా, జొపంం ఐటి (on) “ ల na) చెనూ నచ్చాడు. ఎన్నికలు జరిపించాలని ఎన్ని అవి య 

గ్ ఐల ~ ge ఖీ ‘ 

త్య) వదిలా నొసత్రోం తోం 
భా mn a ఓ ట్ర 

న 
గ ఖో ర » ఆనల్ గొ fn : Pa ఇ Per కొరారు. శ్రామీన ఇబ గిరాకరించగా సంవత్సరం 

ge 

% 

శోక్షను అనుభవించారు. ఈలోగా వీరు అరెసయిన కీ నెలల్లొనే (ప్రభుత్వం మధ్యవర్నులద్వారా రౌజీకి 
వచ్చి. పన్నులు కడితే ఎన్నికలు జరిపించుతావని 
అనగా పన్నులు కట్టారు, తర్వాత ఎన్నికలు జరపగా 
కౌం(గెన పార్టి కే మెజారిటీ వచ్చింది. 

నాగవూర్ జండా సత్వాగ9హం 
19283 మే1న నాగ హర్ లో కౌం(గెస్ వలంటీర్లు 

సివిల్ లె నవె వు జాతీయ జండాలను తీనుకు వెళ్ల తుండగా పోలీసులు అడగించి వారిని చెదరగొట్టారు. 
జాతీయ వత్రాకాలను ఆవెప్ప తీనుకుపోరాదని నిషేధం చారు. కార్యగెస్ వలంటీర్లు ఈ నిషేధాజ్జ లను ధిక్క 
రిసూ (పతిఠరోజుూ సత్యా_గహం చేయసాగారు. ఇది 
'దేశమంతటినీ ఆకర్షించిన “జండా సత్యా_గహం”గా 
మారింది. వారానికొక 8 మందిన్ని శ సత్యా_గహంలో 
పాల్గొనేలా పంపాలని అఖిలభారత కౌం(గెస్ కమిటీ 
ఆదెశించింది. 

విజయవాడ నుంచి సర్వశ్రీ మఠం బాలను బహ్మ 
ణ్యం గుప్తా. పోతిన గణపతిరాన్సపా్య తుడు. బంకా 
అచ్చుయ్య పాతుడు, తమ్మన నరసింహం, పీసపాటి 
మన్మధరావు, జొన్నలగడ్డ సీతారామయ్య, తాడికొండ 

ర్వాతీశం, కోట నాగభూషణంగు ప మున్నగు 
వారు ఈ సత్యాాగహంలో పాల్గొని ఆరేసి నెలలు 

తరా?త కొన్నాళ్ళకు (ప్రభుత్వం లొంగివచ్చింది. 
ఏ రోడున జండాలు తీసుకొ వెశ్ళేదీ ముందుగా 
చెవితే అః శ్రంతరం ఉండదని తెలియచేసింది. జండా 
సత్యా గహ ఉద్యమం ఆపివేయబడింది. ఖైదీలు 
విడుదలయాారు. ఐనా మఠంబాల సుబహ్మణ్యగు ప 

క్త్ 1823లో 108 సెకన్ కింద సంవత్సరం శిక్ష 
మి 

tr 

సహోయ నిరాకరణ ఉద్యమం బర మింపబడాక rn లత 

భ్ a బశ పరిసితులన వచారించడానికి పండిత మోతిలాల్ థి శ నెహూ0 నాయకతా్శన ఒక కమిటీ మ్మదాసు నుంచి 

బెజవాడ 
మున్సిపాలిటీ కూడా స్వాగతప్యతం సమర్పించింది. 
(వభుత్వాని కిది కంటగింపుగా వుంది. గుంటూరులో 



నంగొమ బడీ / ల్ 

144 సెక్షన్ విధించింది. కొందరు నాయకుల్ని 

అరెస్టు చేసింది. ని షెధాజ్జలను ధిక్కరించగా వంద 
లాది్ సత్యా్యగహులు “అశెస్టయాదు. అరెస్టయిన 

వారిలో కృష్ణాజిల్లాకు చెందిన కాకుమాను లక్ష్మయ్య, 

కాట్రగడ్డ రోఘురామయ్య, పెదర్హ వెంకటసుబ్బయ్య, 

నల్లూరి పాపయ్య గార్హున్నారు. మూడు రోజులు నిరం 

ధంలో వుంచి ఆ తర్వాత లక్ష్మ య్యి గారికి 

రు.£5 లు, మిగతావారికి రు. 15లు చొప్పున జరిమానా 

విధించారు. 

గవర్నరుకు నల జెండాలు 

మ్మదాసు గవర్నరు [930 ఫిబవరి 8 న కోసా 

జిల్లాలలో పర్యటన సందర్భంగా బందరు వచ్చాడు. 

ఈ రాకను బహిష్కరించాలని తూర్పుకృషా జిలా 
దివి మలి, 

కొం గెస్ అంతకుముందే తీర్మానించింది. “గవర్నర్ 

గోబాక్” అనే నినాదంతో, నల జండాలతో బందరులో 

ఊరేగింపు జరిగింది. పోలీసులు ఈ (ప్రదర్శనాన్ని నిషే 
ధించినా, దాన్ని ఉల్ల ౦ఘించినందుకు ఏ2 మందిని 

అరెసు చేసి, అందులో 11 మంది పె కేసు పెట్టారు. 

ఆరు" వారాలపాటు సబ్ జై లుల ఉంచారు." విచా 

రణక్రె కోర్లుకు వాయిదా "రోజున వెళ్ళినప్పుడల్లా 

చేతులకు బేడీలు చేసి తీసుకువెళ్ళారు. తర్వాత 

మార్చి 15 న సంవత్సరం ఆరువారాల కఠిన శిక్ష 

విధించారు. 

ఇలా శిక్షించబడినవారిలో సర్వశ్రీ గొట్టిపాటి 
_(బహ్మయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు, బొచ్చా వెంకట 

శేషయ్య, వల్లూరు రామారాపు, మునుగంటి వెకట 
రావు, తల్లాప్రగడ రామారావు, అన్నే వెంకట 

రత్నం, గూడూరు వెంకటచలం, వడ్డ మూడి సత్య 

నారాయణ, బొబ్బా ఆదినారాయణమూ ర్తి, బొబ్బా 

రంగయ్య, జి. ఆదినారాయణ ఉన్నారు. 

వ్్ర అరెన్సు వార్త విని, (ప్రకౌశంగారు బందరు 

వచ్చి, అభినుందించటమే కాళ, బహరంగనభలతో 

ఠృృత్దాప్యతిక సంపాద కూడా (ప్రశంసించారు. 

కీయంలో వీరిని కొనియాడింది. రానున్న ఉ; స్ప సత్యా 
జ అధ = గహ ఉద్యమా నికి 7౫ నాందిగా, ఉత్సాహోన్ని రకెత్తిం 

చింది. 

కృష్ణాజిల్లాలో 

ఖద్దరు నిధికి గాందీ యాతి 

శాననోల౦మన విరమణ నిర్మాణ 
కసే 

ర్య(కమంఠలొ భాగంగా, కాంపస్ ఖద్దరు (వచా 

రం పై కేంద్రీకరించింది. గాంధీ జైలడీ వెళ్ళిన 

దినంగా (పతి నెలా 18 వ కెదీన ౪ కాం్యగెస్ నాదులు 

ఠం 

తర్వాత 

a 

ఖదరు (ప్రచారం చేసేవారు. ఏపిల్ 6 నుంచి 18 
౮6 

వరకు జాతీయ వారోత్చవ సందర్సంగా కూడా ఖదరు 
వ ది 

(ప్రచారం చేసేవారు. 1828 జూన్ జూలె దూసాలో 
యా ఉం 

ఖదరు విచారణ సంఘం ఆం(ధ్రలో సర్వటించి, 

ఆంధలోని ఖ భివృర్ధిని (పళంసించింది. రాజ 

మండిలో జరిగిన ఆంధ కాంపస్ కౌర్యవర్ష 

సమావేశంలో రాజకీయాల నుంచి ఖదరు వ్యవహారా 

“ఖద్దరు బోరుోను “ ఏర్పరచారు. 

దానికి కాశీనాధుని నా గేశ్వరరోవుగార్ని అధ్యక్షునిగా 

నియమించారు. (ప్రాంతీయ డె రెకరను కూడా నియ 
= or? 

రంల 
ళో G 

లను వేరుచేసి 

మించారు. జిలా, తాలూకా స్థాయిలో కూడా ఖద్దరు 
య 

సంఘాలు ఎర్చుడా యి. ఇవి సీర్పడకము చే కొస్నే 

చోట ఖదరు సంఘాలు ఏర్చుడి పని చేసు నా న్నాయి. 

ట్రొభిగారి. అజ్మాయిషీన ఒక ఖద్దరు కేంద బ్యాంక్ 

ఏర్పాటు చేయడానికి 1923 ఫి_వరి 16 న రాష్ట్ర 
కౌం(గెస్ నిర్ణయించింది. 1024 తో అఖిల భారత 

ఖాదీబో రు సభ్యులు ఆంధలో పర్వటించారు. ఖద 

రు 

జమన్లార్ ఐజాజ్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సంవత 

కౌంటగెస్ సభ్యుడు నెలకు స్వయంగా 2 

దారాన్ని పంపాలి. ఈ సందర్భంగా కృబ్లాజి జిల్లా 

ఖద్దరు ఉద్యమం గురించి తెలుసుకొందాం. 

1921 నుంచి 1928 వరకూ డాక్షరు ధన్వాడ 

రామచందరావుగారి ఆధ్వర్యాన బెజవాడలో ఖద 

సంస్థ వుండేది. తర్వాత సక్స కృష్ణాజి ల్లా కాంగ్రెస్ 

ఖద్దరు సంస్ధ, అంపల్లి వెంక ట గుర్వాధ రామశేషయ్య 

గారి యాజమానా | స్థన “సడిచింది. తిలక్ పేట (గప్ 

ర్నరు వల లో ఒక ఖద్దరు సంస్ధ క కాట్రగడ్డ రఘు 

రామయ్య, పే బావయ్య, నల్లూరు పాపయ్యగార్ల 

ఆధ్వర్యాన నడిచేది చెజవాడ్రో అఖిల భారతి 

Jo 

రా. 



కౌంగెస్ కమిటీ సమావేశ సభలు పూ రయాకో దాను 
మధుసూదనరాపుగారు ఒక ఖద్దరు గేం దాన్ని స్తాపిం 
చారు. ఇక్క-డీ ఖద్దరును ఇతర రాష్ట వషా9ల అకు వగు, సుతి 
చేశారు. 1921 ల్ దిన్ని అద్దేపల్తి “వెంకట గురునాధ 
గాసేషయ్య శే .అ య్య దేవర "కౌశేశ్వరరావు గార్డు 

దీనికిగాను అఖిల భారత చర్జా 
సంఘానికి నోటురాసి రు. 2500 అప్పుతెచ్చి నే 

1924 లో దేశోద్ధారక కౌకీనాధుని నాగేశ్వరరావు 
పంతులుగారి పేరిట ఖద్దరు ఉత్స త్రి త్రి కేంద్రం, వస్తాం 
లయం ఘంటసాలలో సెలకొ ల్నబడి పని చేస్తూవుంది. 
1929 లో అఖిల భారత చర్జా సంస్థలో దాన్ని విలీనం 
చేశారు. బందరులో డాక్షరు పటాభీ సీతారామయ్య, 
దుగ్గిరాల రాఘవచం్యద్రయ్య గార్లు తూర్చు కృష్ణా 
జిల్లాలో ఖద్దరు ఉత్న త్రి తి కేందాలను నలకొల్బారు. 
“చుంటూకు మండల ఖదరు సంఘం వారు ఒక 

విక్రయశాలను బెజవా 3 నెలకొల్చి ఖద్దరు 
అమ్మారు. 

_ ఉప్పులూరి వెంకటకృష్ణయ్య గారు 21 వేల రూపా 
యలను, గుణదల లోని ఖద్దరు సంస్థానా నికి ఇచ్చారు. 
అక్కడ ఖద్దరే క్రాక్ర స్వయం సపోయ సిద్ధాంతం 3 పై 
వ్యవసాయం, నోట్ల చలామణి ద్వారా కోక, వస్తు 
మార్పిడి అనే ఆదర్శొలతో పనిచేశారు. జ్ర టుంది 
సభ్యు అంతా ఈ వ 

అంగలూరులో జాతీయ పరిశ్రమాలయం” 
పేరుతో ఖద్దరు ఉత్ప త్తి తి కేం్యదా న్ని దుగిరాల రాఘవ 
చంద్రయ్య, ఆరికెపూడీ రామకశా నులు, ఎర్నేని 
న్య హ్మణ్యం ప పించి దీర్గ కా లం నేడిపారు. 

1923 ల ద్దరు ఉత్స త్రి హ్రైచ్చు కౌవించేందుకు 
జమ్నాలాల్ బడక రిచే గాంది 
చాడు. (పతి జిల్లాలో ను ఐదుగురు నోట్లురాసి ఏడు 
వేలు పెటుబడిగా. ఇప్పించారు. కృష్టా జిల్లాలో ఇలా 
నోటు రాసీనవారు సర్వ భోగరాజు పటాభి స్త్రా 
రామయ్య, ముట్నూరి కృష్ణా రొవు, చెరుకువాడ 
వంకటనర సింహం, గొటిపాట్ (బ్రహ్మయ్య, గడి 
యారం సా ందియ్య (బహ్మయ్యగారు అధ్యక్షులుగా, 
పట్టాభిగా కార్యదర్శిగా ఖద్దరు బోర్డు ఏక్పడింది. 
1020 అభి ఖద్దరు సంస్థ (ఆంధ్ర) శా 
ఏర్పడే వరకూ ఇది పనిచేసింది. 

పర్య డ్రమానికే అంకీతమయ్యా రు. 

దరు నిధికిగాను గాంది కృష్ణాజిల్లాలో 1929 
1 నుంచి 16 వరకూ పర్యటీంచాటే. హైదరా 

ంచి చి ఆయన సర్యటన (ప్రారంభమైంది. వొన 

నుంచి గాందీని జయంతిప్పరం తీసుకు 

త్ కృష్ణాజిల్లా పర్యటన (పారంభమయింది, 
ర్యటనలో గాంధి 80 కేందాలరో ఉపన్య 

సించాడు. పశ్చిమ కృషా, రొఖ్దం కాని అభరణాలు కౌని 
ము త్తం ర. 24,51 లు, తూర్పు కృష్టా 

ల్లో 60 లు నిధిని సమ సుర్చించాయి. 

జయం తిపురం , జగ్గయ్య బట, కొణకంచి, నంది 
గామ, ఇ _బహీఎపట్నుం, గుంటుపల్లి, బెజవాడ, 
నూజివీడు, గొల్ల పల్లి, ఆరుగొలను, "ప వల్లి, పొట్టి 
పాడు, ఆత్క్కూ రు, "విజయవాడ పరిసర గామా ూలైన 
గుణదల, మొగ! లాజపురం, _దిమట, పోరంకి, 
ఈడ్నుగల్లు, పునాదిపాడు, నెప్పల్లి , ఆకునూరు, 
ఉయ్యూరు మొదలైన గ్రామాలను" గాంధీ సంద 
రించారు. 

రల తూర్పు కృష్ణాలో, కపిశేశ్వరపురం, 
* కురుమద్దాలి, కనుమూరు, పొమ్మరు, వీరంకి 

లాకు, పలక డి వాడ, సెరీకల్వ్యపూడి ,॥ నూ జెళ్ళ, 
అంగలూరు, కొతవరం, నడ్త మన్నాడు, పెడన, 
బందరు, చినమ్సు కేవి, పెదపూడి, కూచిపూడి, నర. 
సన్నపాఠెం, మొవ్వ, కొడాలి, తాడేపల్లి, ఘంటసాల 
పాలెం, ఘంటసాల, దేవరకోట, చల్ల పల్లి, పురిటి 
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వె(బ(పగడ' పెదపారుపూడి 
గామాలరో గాందీ పర్యటించాడు. తిరిగి కల్వపాముల 
మానికొండ గామాలలోను, ఏజయవాడ సేషన్లోను 
నిధుబు సమర్పించారు. 

ఈ దిగువ (గామాల (పజలు కూడా ఖద్దరు నిధిక్, 
లాలాజీ నిధికి విరాళాలు సనుర్నించాదు. 

వార్ల పూ పూడి, గూడ పాడు + పె ము కేవి, అయ్యంకి, 
శ్రీకాకుళం, కొ కప్ ల్లి , కాజ, “a కోసూరి 
వారిపాలెం, చిట్రిసాయ్రు, తరకటూరు, జమీగొల్వే 
పల్తి, కొమ రవోలు, పెయ్య "రు, దాకవరం, శోభనా ది 
అ 'గహారం, వానపాముల అప్పికట్ల, అన్నవరం, 
గురజ, దాకరం, చేవం, ముది నేపలి + లింగాల, 

ల్స్ 



నం/గొమ భరి [లో 

మక్క-_ పేట, కౌనుమోలు, గొడవ్నరు, 

(తోవ, కొమ్మమూరు, 

కాటూరు, నందమూరు, మానికొండ, కల్వపాముల, 

ముదునూరు, పసర పూడి, పసుమ్మరు, జక్క గాంచర్హ, 

ఎలమ(ర్ర, కొరిమర , గుడవలే రు, చొమ్మలూటి, 
(ఉం గా ౧౧ ~ 

ఎలమ్మరు మాలపల్లి వాసులు. 

గాంధీ పర్యటన మూలంగా (ప్రజలలో ఉత్సాహం, 

సంస్కరణ భావాచు వ్యాప్తి చెందాయి. ఖద్దరు, 

మద్య పానని శే షధం, అంటరానితనం, మహిళల ఉద్దరణ 

పె గాంధీ కేం(దీకరించాడు. కొన్ని 

ట్ల (ప్రత్యేకంగా మహిళల సభలలో (పసంగించాడు. 

మసీదు రానున్న సత్యాగహోద్యమాలరో విరి 

వీగా మహిళలు పాల్గొనడానికి కూడా ఇదొక కారణం. 

1000 ఉప్పు సత్యా(గహ ఉద్యమానికి గాంధీ ప 

టన పూర్వరంగాన్ని సంసిద్ధం చేసింది. వేలాది కా 

క్ ర్తలు స్వాతంత్ర్య సమరాగ్నికి సన్నద మయ్యా బీ 
2 

సైమన్ కమిషన్ బహిషా్మరం 

మల న అంశాల ఏ 

ఆ అఆ 

1928 లో భారత రాజకీయ పరిసితులను పరిశీ, 
లించడానికి (బిటిష్ (ప్రభుత్వం నియమీంచిన సె మన్ 
కమిషన్ను బహిషు -రించాల్సిందిగా గాందీ కోరాడు. 

అన్నిచోట్లా 'సెమన్కు WE సెమన్ 

వెనక్కి పో” అనే నీ సీనాదాలు వదురయ్యాయి. 

సెమన్ కమిషన్ 1828 లో గుంటూరు, ఒంగోలు 

నగరాలకు వెళ్ళడానికి 

నల్ల జందడొలు 

నిశ్చయించుకొంది. ఐే, 

ఇక్కడికి వచేముందు కలక తా వెళ్ళింది. కలక తా త్తా 
ల ~ Pres =) 

నుంచి (ప్రత్యేక లుతొ ఈ కమిషన్ సభ్యులు 
యదా షి శ ల శా ఇ” శి 

వచ్చారు ఆరెలు బెజవాడరో ఆగిసపుడు అప్పటి 
(sn 

మున్సిపల్ వె ర్మన్ అయ్యదేవర కాశ్తేశ్యరరావుగారు 

కవరు అందించారు. 

అందులో సెమన్ కమిషన్ను బహిష్క-రించాలని 

ముని పాలిటీ చేసిన' ఏక(గీవ తీరా్యానమూ, తద్ 

గాక. అని రాసివన్న కౌగితమూ వున్నాయి 

"సె మన కమిషన్ మవ“ గంటసేపు - బెజవాడ 

పాట్ ఫారంమీద ఆగింది. పోలీ బండోబసు పెద 

ఎత్తున చేశారు. ఐనా కూడా (sy గు _వలంలల్లి 
| “అలనె " ఛ్ 

[౧ 

గండిగుంట sy 

చినివాడ , పనా దిపాడు, ళు : 

23 

4 విఫల మెంది. వాలంటీర్లు అకస్యా త్తు తుగా సెమన్ ఉన్న 

స్టాట్ ఫారం మీదకు 4 వచ్చి, నల్ల జండాలు చూషారు. 

మన్ కమిషన్ రాక సందర్భంగా బందరు 

తాలూకా బోర్డుకు అధ్యక్షులుగా వున్న గొట్టిపాటి 
IRE) 

హ్మయ్యగోరు ౩ తాలూకాదోరు ఆఫీను యై నల "జండా 
ర్ి 

ఎగురవేసి, పాఠశాలలకు ఆ రోజు సెలవే ఇచ్చారు. 
ల 

ఇట ర అటి 
ఆపు సత్యా గవాం 

లాహోర్ 

తీర్మానం ఆమో ఏంచబడి ది 

మాన్ని [పారంభించాలన్, 

కొార్మగెస్ స్రో ప్త పూర్ణ స్వరాజ్య 99 

శాననోల్ల ంఘన ఉద్య 

అవనరమెతే పన్నుల 

నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని కూడా (పారంభించాలని 

తెర్మానించింది. 1930 జనవరి 26న భారత 

స్వాతం త్య దినంగా పరిగణించి, సభలలో 

స సాాతం(త్య పణాళశిక చదవాలని. కౌం్యగెసు తీర్మా 

నించింది. ఆ తీర్మానా న్ని అనుసరించి జిల్లాల స అనేక 

సభలు జరిగాయి. సా వతం్యత్య (వణాళికను ఆ సభ 

అతో చదివారు. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్య మానికి తాను గుజరాత్, 

బీహార్ , ఆంధ్రదేశాల పె పె ఆధారపడుతున్నానని గాంధీ 

చెప్పాడు. కార్యగెస్ సనదూవేశ అనంతరం రాష్ట్ర 

కార్గగెస్ నా నాయకులు గాంధీ కలుసుకొని సత్యా(గహ 

కార్య(కమం గురించి చర్చించారు. రాష్ట్ర కాంగెస్ 

సమావేశం కాకినాడలో జరిగింది. జఉవవరి 28 న 
లప పూర్ణ స్వరాజ్య” దినం పాటించాలనీ, మద్రాసు 

స్టేటివ్ క్రై నిల్ సభ్యులందరూ రాజీనామా చేయా 

క్ష్ తీర్మానించారు. 

కృష్ణాజిల్లాలో 3 అయ్య దే దేవర కాశేశ ఏ్రరరావుగాలు 

శాసన సభ్యతా కనికి రాజీనాభూ చేశారు. ఆంధ్రరాష్ట్ర 
కాం గెస్ వరి. _ంగ్ కమిటీ, యావ దాం ధ్రకు సత్యా 

(గహోద్య మాన్ని నడపడాని 5 కొండా వక 

టప్పయ్య గారిని “డీకేటర్ "గా (పకటించింది. (ప్రతి 

జిల్లాకు ఒక శిబిరం ఏర్నరచబడింది. పశ్చిమ 

కృష్ణాకు బెజవాడలోను, తూర్పు కృష్ణాకు బందరు 
లోను శిబిరాలు ఎర్పడ్డాయి . తూర్పు, ౩ పక్చిమ కృష్ణా 

జిలాయ రెండూ కూడా బందరురో సక్యా(గహా 
aed 

"ఉద?మం' ప్రారంభించాలని నిర్హ యిఎపబడింది.. 

సత్యాాగహ, ఉద్యమాన్ని, సాగించకముందు, 

పి ఎమ కృష్ణాజిల్లా కొం(గెస్ అధ్యక్షుడైన క కానూరి 



ల 

చిన వెంకట దాసయ్య, పటాభి సతారామయ్య, 
రు 

ముట్నూరి కృషారావు, చెరుకువాడ వెంకట 
నరసింహం 100 గామాలలో సంచారంచేసి |వణారం 

నాటకకాలను సైగ పరచుకొన్నారు. కాని సోలిసులు 
(శ) 

సత్యాాగహ శవిరానికి బందతతోని 

భారత వం సంచ ఆం|ధశాఖ  అవరణతో 
శిబిరాన్ని నెలకొల్పారు. పక క్క_నేపున్న భవనాన్ని 
వలంటీ ర్ల భోజనాలు వగెరాలకు పురాణం సూరిశా స్రిగా 

mn - భ్ lng రిచా రు. ఆయన వలంటీరుగా కూడా పనివళారు. 
ఏపిల్ ౨న ఈ శిబిరానికి కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు 
గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. వారంరోజులు 
శిబిరంలో వలంటీర్ల కు వివిధ విషయాలను నాయకులు 
టోధించారు. వా వాలంటీర్ల ను 12 దళాలుగా విభజించారు. 
ఆరు దళాలను ; శిబిరంలో వుంచి, మిగతా ఆరు వళాలు 
కాలినడకను (గ్రామాల్లా" (ప్రచారం చేయడానికి వె పరర. 
ఈ దళొలకు గోనుగుంట్ర వెంకట సుబ్రహ్మణ్య గు 
కామినేని వెంకటప్పయ్య, వల్త భనేని రామబవా 7. 
కొత్తి పర po కాశీనాధుని వీరమల ల్లయ్య, 

అధిపతులుగా పని 

బందరుకు ఎనిమిది మెళ్ళ దూరంలోని చిన్నా 
పురానికి సమీప (ప్రాంతంలో ఉప్పు శాసనాలను ఊల్పం 
ఘంచాలని నాయకులు భావించారు. అుచేత శిబిరాన్ని 
చిన్నాప్పరానికి మా "ర్బారు. సత్యాగహులను బందరు 
నుంచి చినా ఎనిరం: తీసుక వెళ్ళడానికి వల్ల భనేని 
రామ(బహ్మంగారు తమ బస్సు నిచ్చారు. (ప్రభుత go 
వెంటనె ఆబ బస్సు లె ల సెన్సును రద్దుచెసింది. రామ 
(బహ్మాంగారికి రు. [0 జరిమానా వెసి, తక్షణం 
వసూలు చేసింది. బస్సు డయివర్ అన్నె వెంక 
నివఫుడుగారికి 4 మాసాల విక్ష విధించారు. 

బెజవాడ రో వప్రైల్ 2న ఆం ధరత్న భవనంలో 
సత్యా (గప హు శీవిళం ఎరడింది. (పిల్ 4 నప పశ్చిమ 
గోదావరి జ్ర రాజకీయ మహాసభకు అధ క్ర 

న్ని n స్ప సహాంచిస అయ్యదేవర క కౌ ఇళ్వరరావుగారు ఏప్రిల్ 

& 

స్త 

a న 

ల 

ర్ట - 
ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు అధ్యక్షత వహించారు 

(పజలను సత్యా_గహం చేయాలని వారు విజ పె 
చేశారు. కాని పీరెవరినీ ఆ రోజున పోలీసులు అరెసు 
చేయలేదు. కాశేశ్వరరావుగారు. బెజవాడ. వెళ్ళి 

1080 వ్మపిల్ 8 న ఉదయం 8 గంటలకు బెజ 
వాడలోని ఆంధ్రరత్న భవనం నుంచి మొదటి 
_(గహుల దళం బయలుదేరింది. ఈ శివిరంలో దాదాపు 
800 మంది సత్యా(_గహు లున్నారు. తర్వాత 
(క్రమంగా ఈ సంఖ్య పెరిగింది. వ ర్తకులు వీరికి 
భోజన సె సౌకర్యాలు చేశారు. తరా వల ఎర్నేని లక్ష్మీ 
నారాయణగారు 8+ వేల ఈ సొపాయలిచా చ్చారు, జె లుకు 
వెశ్ళేటంతవరకు కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావుగారు 
శబిరాధిసతీగా వున్నారు. దీనికి కోటగిరి వెంకట 
కషారావుగారు (గంపలగూడెం కుమారరాజా) డ్ 

ఇందులో ₹8 నుంది 
వున్నారు, (మరో కధనం 120 మంది దాకా వున్నా 
రని) ఈ దళంలో సర్వశ్రీ) "పేట బాపయ్య , లోనె 
అంజయ్య, వేలూరి యజ్ఞ నారాయణళానస్త్ర, స్వామి 
నారాయణానంద, పింగళి లక్ష్మ్మీనా రాయణ, కాకుమాను 
లక్ష్మయ్య చౌదరి. కాట గడ్డ మధుసూదనరావు, పిడి 
కిట్రి రామకోటయ్య, పిడికీటి మాధవరావు, నూకల 
వీరం రాఘవయ్య (శ్రీమశే), వల్ల భనేని వెంకటరావు, 
మాని కొండ నర దశిక సూర్య ప్రకా నే 
రావు, కాకాని వెంకటరత్నం మొదలే ౩ లె నవారున్నారు. 
ఈ దళం బయలుదేరినప్పుడు వేలాదిమంది అక్కడ 
గుమిగూడారు. సత్రా; గహ దళం బయలు దేరినపుడు 
వాయిద్యాలు మారుమోగాయి. స్రీలు మంగళహోరోతు 
లిచ్చారు. కొండా వెంకటప్పయ్య, టంగుటూ3 
(పకాశం, అయ్య దేవర కౌ శేశ్వరరావుగార్ల సుభా 
రౌంక్షలు తెలియచేశారు. సత్యా(గహులకు వీధులలో 
పూలహోరాలు వేశారు 

నాయకత్వం వహించారు. 

ఈ దళం మొగ(గ్రాజప్తరం, పటమట. పటమట 
లంక, పోరంకి ఈడుపు గల్లు, పునాదిపాడు, . నెప్పల్లి, 
ఆకునూళరు, ఊ ాదులలో మధ్య మధ్య మకాం 
చేస్తూ 11వ శద ప్రీ సాయంత్రానికి ఇందరు శ్లేరింది, 



తోవలో మరో పదిహేడు మంది సత్యా(గ హులుగా 
చేరారు. అక్కడ తూర్పు, పళ్చిమ కృష్ణాజిల్లాల 

యావక్ వలంటీరు దళానికి కోటగిరి చెంటకీ కృష్ణా 

రావుగారు నాయకత్వం వహించారు. చిన్నాత్వరంలో 

మూడులోజులు మకాం చేసి ఉప్పు పోగుచేసి 14న 

బందరు చేరాత. ఈలొగా వేలూరి యజ నారాయణ 

త్రీగారు మరో ఐదుగురు సత్యా(గహులు ర్ వ 

న్ బందరు చేరారు. 

తెచ్చి బహిరంగసభలో విక్రయించారు, 

సము[దతిరంలో; ఉప స 
9) 

(oe) ag] 

గారి. నాయకతాషన తూర్పు కృష్ణా జిలా నుంచి రెండో 
య 

సత్యాాగహ దళం బయలు దేర్ఏది. కాంప్ కమాం 

డరుగా స్త కాటగడ్ల నారాయణరావుగారు వున్నారు. 

ఇంకా ఘంటసాల సీతారామశర్మ, పోతిన గణపతి 

మొదలై నవారు ఏ4 మంది వున్నారు. వీరు పోరంకి, 

పెనమలూరు, వేల్పూరు, ఉస్వులూరు, నుంతెన, 

తెన్నేరు, మానికొండ, కాటూరు, కలువహాసుల ౦ 

జబర్ల పూడి, మంటాడ, మొదలైన (గాము లలో 

(ప్రచారం చేసుకుంటూ 14వ న్ శేదీక్ బందరు చేరారు. 

మరో వందమంది దళం కౌలినడకను బందరు వెళ్లారు. 

ఎ(ప్రిర్ 11 న అయ్యదేవర కాశేశ(రరావుగారు 

కొంతమంది శాంతీ సెనికులతో నందిగామ తాలూ 

కాలో పర్యటించారు. చాలామంది కొ త్త వారిని తమ 

దళంతో చేర్చుకొన్నారు. 12 వ తేదీన బెజవాడకు 

చేరి, జాతీయ పకాకాలతో అలంకరించబడిన (ప్రతేక 

నె రై ల్వేకంపార్దుమెంటులో 80మంది బందరుబయలు దేరి 

వెళ్ళారు, తోవలో వ మరో 20మంది కలిశారు. రైల్వే సేష 

నులో పొర సమూహాలు జయజయ ఢా నాలు చేశాయి. 

ఆ ర్మాతి బందరులో 100 మందితో కూడిన కాశేశ కర 

రావుగారి దళం హనుమంతరావుగూరి దళంతో కలి 

సింది. నందిగామ తాలూకాలో కాశేశ్యరరావుగారు 
పర్యటించినపుడు ఉత్సవా వాలతో సక్యాాగహులను 

(ప్రజలు సత్కరించారు. కొ త్తవారు సత్య వంరుగా 

చేరారు. నందిగామ విద్యార్థి " రావులపాటి మధుసూ 

రావు. అందులో ఒకడు. తయన ఈమధ్య కాలంలో 

పశ్చిమ. గోదావరి. కలెక్టర్గా 

బుచ్చిరామశేషయ్య (శ్రేష్టి... అనుమల 

డాక్టరు 'బసవరాజు; సొధు రానుకృష్ణయ్య, దుర్భా 

4A 

పనిచేశాడు. రేచాల 

రామగోవింద 

శర, 'వేదాంతర' శంభుశాస్ర్రి, సుంకర" సుచ్చారావుః ' 

ar 
Ca 
షమూ ద మునగాల నుంచి వచ్చిన ఒక ముగం 
(ద లి 

యువకు ఈ దళంలో పున్నారు. 

అంతకు మ ముందు ఏప్రిల్ 10 న టంగుటూరి (పకా 

ఫం పంతులు, కొండా వెంకట టప్పుయ § | 

నాగ ఇరరా గార్డు సకా;[గపహా సలానిం చూసి: వరరావ గ్రహ స్థలాన్ని చ 

సు అడ్డగించి వా స్ప్పెళ ఇను బిలవంతంగా విప్పి 

ఉప్పును “ీసుకొ న్నారు. ఆ సాయంకాలం బహిరంగ 

సభలో, యుగ్ధకా అంతో తాను పొందిన అవమానాలను 

గురించి ఎరుకసాడు వాసవ్వ్యుడు సుచ్చారాయుడు 

కరువు పెట్టాడు, ఆ సభలో చిన్నాపురం నుంచి 

చ్చిన ఉమను. సము(దం నుంచి తెచ్చిన 

ండలతో అమ్మారు. 

వెం ంకటకృష్టా రావుగారి (గంపలగూడెం 

19 న బందరు చెరి, 

b 

ది 

కుమార రాజా) దళం ఏప్రిల్ 

చిన్నాపురంనుంచి ఉప్పుతెచ్చిబహిరం గసభలలో పంచి 

పెటింది. జాతీయ జండాలతో ఊరేగింపు జరిపింది. రా 
కాని పోలీసులు అరెస్తు చేయలేదు. ఈ దళం 

మూడుగా చీలి, జిల్లాలోని వివిధ (గామాలలో (ప్రచారం 

చేసుకొంటూ 17 వ తేదీనాటికి బెజవాడ ఆంధ్రరత్న 

భవనం చేరారు. చివరకు (ప్రభుత్వం ఏపిల్ 80న 

కోటగిరి వెంకటకృష్ణారావుగారిని, కాకువూను 

లక్ష్మయ్య చౌదరిగా రినీ “అరెస్టుచేసి రో సంవత్సరం 

శిక్ష విధించింది. గాంధీగా రివేంట దండీ యా(తలో 

పాల్గొన్న ఎర్నేని సుట్రహ్మణ్యంగా ారు పృపిల్ 15 న 

బందరు రాగా వారికి (బహ్మో ండ మైన 

ఇచ్చారు. ఆ రోజు బహిరంగ సభలొ ఉపన్యసించి | 

దంతీనుంచి తెచ్చిన ఉప సును అమా శైలు . మరికొ ౦త. 

మంది వలంటీర్హతో కఐసి ఏ గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయ 

డానికి వెళా రు. 

తూర్పు కృష్ణాజిల్లా సతా కగహ దళాధిపతులలో 

స్వాగతం 

“ఒకరైన న వల్ల భనేని రామ బ్రహ్మంగారు కొవమరునోలు 

వద అ తాటి గెలలు నరికించినందుకు ఆరు మాసాల 

శిక్షకు గురయ్యారు 

విజయవాడలో ఏప్రిల్ 18 న స్వామి నారాయణా 
నంద సరస్వతిని . (పింగళి 2క్కీవారాయణగారు 

సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించి పె పె పేరు పె ట్టుకొన్నారు 

ప్రభుతం అరెస్టు చే సంది. సంప త్సరం ఖైదు 

వధించింది. = . 



ననన న 

ధరిరదీ. 

క 

£6. 

1930 ఏపిర్ 19, 20 తేదీలలో పటాభిగారిని, 
రుకువాడ వై ంకటసేరసింహంగా రిని అరెనుచేసి చెడో 

కంపరం . 

జరిగింది. స డద, గుమాసనాతచు కోరులకు వెళ్ళలెదు వి ల్లా 
ఇండ్ల పె జాతీయ ఉండాలను ఎగురవెళశారు. 21వ 
తేదిన వ వెలిదండ్ల “" హనుమంతరావు, కౌశేశగరరావు 

మ 

గార్లు బందరు ' స మ్మదంరం లో ఉప చటాన్ని ఆల ౦ nee కుటు అదు 

పభుత్వం అశెను సువెసి. ఒక సంవత రం. శిక్ష "విధిం (oe) 

చంది... ఈ విధంగా. ఊఉ 

న్ పెద సంచలనం 
ది వ సె సత్యా హులు డణి ఆగింప్ప 

(గ 

ర్ 2 
0 

(ర హై లః రా 

£9 న్ స బ్ర 

1 
ర్న ర eh $y OA ఈ న ళో ర్య (6 zr [౬ 

నన్ను వా ర తెలిసింది. 
తిరిగి జండాను (ప్రతిష్టింప 

యత తత్వానంద 
తప వీరభదాచార్యులు) గారు 

ఖట్లో ల్ని & య ఫొ రై జ ౫ IN ౮ oO గా 
3&8 ౮ Fae 

fa Su § Bn 
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bo 

కాదు. స్వామిగారు 
వారిని పోలీసులు మూటగా కట్టి (క్రిందికి నెట్టిపార 
వేశారు. ఇంతలో " అనేకమంది వలంటీత్లు జండా "పతి 
స్టావనతై. పోలీసులతో  పెనుగుం లాడాప. పోలీసుల 
బారీ దెబ్బలకు. చాలామంది గువ రయ్యారు. జండా 
(పతిజ్ఞాపనతై _ పోలీనులతో జరిగిన పెనుగులాటలో 

క ర్ట నర్సయ్యగారు అసమాన మ్ర్యాన్ని | (ప్రదర్శిం 
చారు. 15 మంది పోలీసులు సృహ తౌ పపరకు 
(8 & <3 gy ఓ 

వి aN 

£9 Gi Ox { 

[ 
గ్గ న్ “మనొ స్సహ 

కొరోయేవరకు జండాను. పదలకుండా వీరోచితంగా 
డు. ఆనాటి నుంచే జండా. వీరుడ్తుగా నర్సయ్య "ప్రసిద్ది చెందాడు. బందరులో (ప్రజలు 

హా రాక్ చేశారు.” బందరు చెర్మన్. ఖద్దరు బట్టలు 
మున్సిపల్ ఆఫీసుపె కార్యగీప్ జండా 

తిటారు. ఈతుండుమీవ జండా కటడానికి అనునుతి చుతూ py న 
య క. కౌన్సిల్. తీర్మానించింది. ివిద్దరగా సర్వాం 2 ౯ ne మా 

we 

పాక్షిక, విజయం. లభించింది... FE ” మ. 
. బందరు. 9ిబిరంలో ని"హరిని జట్ల. ఉట్లుగా అశేస్తు 

టీ లు. కిబిరంీద పోలీసులు ద దండె త్తారు, ఫబిరానికే 

డగా, దాన్ని ఒక పోలీస్తు లాకొ్ళ ని” 

పెనుగులాడుతుం పే. 

సం ల జ 
గ టాుల్తక్కు, 

బెజవాడలో జూన్ 21 న (ప్రభుత్వం ఆంధ్రరత్న 
నాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, అక్కడ శిబిరంలో 

[గ హుల్ని వెళ్ళగొట్టింది. “ఆంధ్రరత్న 
న్ని తిరిగి తమ స్వాధీనం చేనుకు నేందుకు" జట్టు 

వెళ్ళి మన లారీ చార్జీలకు గురయ్యారు. 
నుంఇ నెంబరు దోరకు ఆం(ధరత్న 

భవనం ముటడి నక్యాగహం కొనసాగింది. 

కోటగిరి వెంకట సంస రావగారి తర్వాత వెలిదండ్ల 
హూ నుమంతరావుగా అరెస్టయ్యారు. ఇంకా ( ఏవలెంక 
మల్లి లి ఖార్తునరావు, వేరూ యజ న జై నారాయణశాస్ర్రీ, 
భూరి పాపయ్య, మరుపిళ్ళ చిట్టి(చినఅప్పలస్వామి) 
ng మధుసూదనరావు “ పేట. బాపయ్య గార్లు, 
రెస్టయారు. .మధుసూదనరాపుగారిని _ పోలీసులు 
జ పుట్టుగుడ్డి భువనకడియం నాగభూషణం 
గారికి జూన్ 17న న రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష విధించబడింది. 

ల్ 

ద్య 

గాందీ అరెన్లు తర్వాత దేశమంతటా. నిర్భంధ. 
విధానం తీచ్రముయింది. 144 సెక్షన్ విధించారు. 
కౌం(గ్స్ సంఘాలను అ(కమ సంఘాలుగా (పేక 
టించారు. పికెటింగ్ చేసిన వారిని, (ప్రభుత్వ ఉద్యో ' 
గాలు పవలుకొ న్యుని (పదోధించినవారిని నీషిద్ద 
వాజ్యయాన్ని చదివిన వారినీ, “పంచి పెట్టిన వారిని 
(ప్రభుత్వ అనునుతి లేకుండా సెకోనయిల్ ప్మతిక 

డా ag Fw) “నత్వా గహ సమాచార్” ' ద్రైచురించినందుకు, తాటి. 
చెట్లను, గెలలను నరికినందుకూ సత్యాాగహులను ' 
అరెస్టుచేసి, శిక్షించింది (ప్రభుత్వం. బెజవాడలో దిగ 

"సవ రావు, చెరుకుపలి సృ వెంకటప్పయ్య గార్ల ఆధ్య 
రాన. ప్రచురింవబడిన స త్రాలను కొన్నిటిని (ప్రభుత్య్వుం: 
నిషేధంచింద.. నమొ: "తం టిల్లాలో పది "= పది మాను; 
కంద్రాలతో సతా త్య్యాగహ వారం! త్నిమాగో ఉరిగిర్థిదియు 
కాంగగెస్- "జండాలు.:. |ప్రతి-- గగామానా - సాక్షాత్యు, 
రించాయి. శ్వ, ఉద్యన్నంరో బెజవాడ... బందరుఖల్లో. 

EA 
3 



నీం/గోము చరిత. 
ఓటు | 

' లింగాల, ముకొ-ల్లు, కపిశేశ్వర పురం, ఆర 

లి మూరు. మల్లవో లు, జమీ గొల్వేపల్లి ట్ల 

చౌటప “నందివాడ, కురుమదాలి, ఘంటసాల 

డు కాజ, కవతవరం, గుడ్డవల్లైరు , అంగ 

లూరు, కొమరవోలు, మొవ్వ, మొదలె న (గామా 

లలో ఉద్యమం ఉతా ఎహంగా సాగింది. ఉప చేయడం 

--అమ్మడ౦, తాటి గెలలు నరకడం, కల్లు సారా దుకౌ 

కాల పికెటింగ్, జండా ప్రతిష్టాపన, “ ఊ లేగింప్పలు 

మొదలైన కార్యక్రమాలను ఈ (గ్రామాలు సాగిం 

చాయి. నూజివీడులో పతాకౌవిష్క_రణ చూసు న్న 

(ప్రజలపై ల లారీ చార్తీ జ జరిగింది. లా 

మె 19 న గుడివాడలో నే ఇధాజ్ఞలు ఉ ల్లంఘంచి 

బహిరంగ సభతో పాల్గొంటున్న (ప్రజలపై పె హోలీస సులు 

కాల్పులు జరిపారు. దొండపాడు గాదు నకి చెందిన 

దాసరి వెంకటచలప నతిరా వుకు తొడలో గుండు దూసుకు 

0 

oh 

పోయింది. కానూరి వెంకటదాసయ్య గారి. నెతి పె. 
Pe 2) యా 

కుర్చీ పెట్టి ఫ్రీవా రాంకు (పెసిడెంట్వి. ఐతే 

దిన్ని మొయ్యి” . అని అవమానపరిచారు పోలీసులు. 

ప్రభుత్య నిర్భంధ విధానం ఎంత నికృషంగా తయా 

రయిందంయే, బందరు కుండు వద్ద జరిగిన జెండా 

పోరాటంలో చెరువు సుబ్బారాపుగా ా రిని పోలీసులు బట్ట 

రూ డధిసీ అవమాన పరచారు. తిరువూరులో ఖదటె 
న 

|| 5 

పళ వస్తా9ల వ్యాపారం చ సఇదేశ సున్నందుకు, కౌంగి. 
బి జూ > జ ల క క పల 

స్త్రో చెతులు కలిపొరనీ, వారిని శ్క్షినొాసిణ కలకల 
న్ రు 

చెదిరించాడు దివి లూకి శ్రీక కాకుళంలో రథ త్సవం 

సందర ర్భంగా పోలీసులు జాతీయ నాయకుల పటాలను, 

లారీ చారీ చేశారు 

ఖదరు కట్టుక్ న్ననా రిని, గాందీ ద పెటు 

కొన్నవారిని లాఠీలతో 

వతాకాలను తొలగించి పజల Ey 
Qa 

బాదటం, దేశ నాయకుల 

పటాల్ని, గాంధీ పటాల్ని జండాలను ఊడ బెరికిం 

చడం, చింపటం, ఖద్దరు దుకాణాలను 

కొట్టడం, (గంథాః లయాలలోని ప్ప స్తకాలను విర 

జిమ్మటం, కొన్ని పుస్త సకాలను తగుల చెబ్దబం ల రా ంటి 

నీభత్స కాండను సాగెంచా రు హోలీసులు” 

బద్ద యు 

వో సత్యా్యాగహోన్ని బలపరిచే , 

(గహంలో పాల్గొన్న రై తుల నుంచీ ఎక్కువ సన్ను 
వసూలు చేశారు. గుళ్ళపల్లి రామ(బ్రహ్మంగారి నుంచి 

క్నును ఆరు రెట్లు వసూలు చేశారు. 

[991 జనవరీ 28 నాటికి (ప్రభుత్వం రాజీ.ధోర 
ణితో కాంగెస్ నాయకులతో రాయణారాలు _సౌగిం 

చుతూ. వుంది. కై జెలు నుంచి విడు దలై న 

వ గెగళ్ళవల్లి రాం[బహా ఇం 
లా 

గారు జనవరి 26 న స్వాతంత్రొ దినోత్సవా న్ని 
౧ వ 

బందరులొ జరిపి, ఊ గంప చేస్తుండగా లాఠీలతో 

నె విధించారు. జనవరి 27న 

గాంది విడుదల వార నిని జండాలతో బందరులో 

కంచి రాజమం (డి పంపారు. 
మ 

లా ఇర్విన్ ఒడ౦బదిక 

సతా గగ హులందరూ 

|r యడం ore) 

OO సాల 

ఖు 

“PD a fs 
లః 8 eA మ్ 

రాదూ” అని సిఫార్సు చేసింది. కాని 1881 తో 

మ్ముదాసు కొష్ట్రి (పభుత్వం మొదటి. సంవత్సరం 
ca SS = 

అకా, రెండో సంవత్సరం రెండణాలు, మూడి 

సంవత్సరం మూడణాలు పన్నులు పెంచుతామని 

(ప్రకటించింది. ఆంధ్ర రాష కాం[గెస్ ఈ చర్యస 
ర | 

ళ్ జ ” రా ష్ a ఈ 

ఖండించింది. ఒక కారాంచరణ కమిటని ఎర్పుర 
జు ఓ 

చింది. అపుడు పశ్చిను కృషాబిలాలొ కా్యటగడ 
ధం జు. రం ఒయే 

సంఘ కార్యదర్శిగా పెని 
AT 

డార్హోలీ సత్యా గహ ఫలితం కేలేవరకు పన్నుల" 

నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని. సానగించరాదనీ, ఒకవెళ సొగిం 
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చాల్సి వస, ర తు సంఘాలదా?౭రా మాత్రమే చేయా ‘ వ్ల యు RD చ 

లనీ గాంధి సూచించాడు. రై తు సంఘాలదా౭రా 
రీసెటిల్మెంట్కు వ్యతిరేకంగా 1931 లౌ ఉద్యమం 
సాగింది. కృష్ణా జిల్లాలొ దూగంటి వాపినీడు, ఆచార్య 
ర ౦గా, దుగ్గిరా ల బలరామ మకృష్ణయ్యగార్ల రను 

నీకి ంచింది, 

“తెలుగు డెల్లా జిల్లాల్లో అతివాద రాజకీయ అభి 
ప్రాయాలు గల (ప్రసిద్ధ ౩ కౌం(గేనివాదులు అనేక 
సందర్భాలలో ఈ రెతు తందోళనను | (పోత్సహించి, 
బాల్గొంటున్నారు. ఇది పన్నుల నిరాకరణ రూపం 
ధరి షే ౨ చాలా (ప్రమాదకర పరిస్థితికి దారితీయగలదు". 
అని (ప్రభుత్వం (పకటిపచిందీ, ము_చకణకాలయాలను, 
అభ్యంతరకర నె నాహిత్యాన్ని కని పెట్టుకొని వుండాలని 
హెచ్చరించింది. మడాస ను రాష్ట్రపరిపాలనా నివేదికలో 
కూడా ఇవే భావాలు కన్పించాయి, “ఈ ఆందోళన 
కౌం(గెస్ "పేరిట జరగకపోయినా కొందరు అతివాద 
కౌం|గెస్ సభ్యులు పన్నుల నిరాకరణను సూచించే 
రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నారు. (ప్రభుత్వానికి అనేక 
అర్జీలు పంపారు, రై తు సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. కౌర్కి 
కులే ఆర్థిక దుసితి' క్ర కూడా దీన్ని మరింత్ విషమంప 
చేసింది. క్ కొన్నిచో ట్ర ధాన్యం దోపిడీలు కూడా జరి 
గాయి. 

జామీన్ ఇవ్వనిరాకరించి,జై ముకు వెళ్ళిన రెతు 
నాయకులను అభినందిస్తూ, ఆంధ్ర రాష్ట్ర కౌం(గేెస్ 
తీర్మానించింది. 

సత్యా(గహా ఉద్యమాలు ఓక్ పక్క జరుగు తున్న 
సందర్భంలో రె ర కుఉద్యమం జరగటం, స్వాతంత్ర్య 
సమరానికి పుష్టిని కూర్చింది. 

1932 సత్యా గహం 

రౌండ్ కేబుల్ సమావేళంఠరో పాల్లొ ని (బిటన్. 
నుంచి గాంధీ 1981 డిసెంబరు 28 న 'భారత చేశానికి 
నచ్చాడు. రౌండ్ 'పేబుల్ సమా వేశం వల్ల ఆశించిన 
ఫలితం దక్కలేదు. ఈలోగా భారత చేళ వై (సాయిగా 
ఇవ్వెన్ ని స్టానే వెలింగ్డన్ వచ్చాడు. గాంధీ -ఇర్విన్ 
ఒడంబడిక షరతులను వెలి లింగ్ డన్ (ప్రభుత్య 0 ఉల్లం 
ఘీఎచుతూ వచ్చింది. నెహూ), గఫార్ ఖాన్ లాంటి 
నాయకులను అరెస్టు చేయడమే కాక, అనేక ఆరి 

G నెన్ఫులను జారీ“ చేశాడు వె(సౌయి . గాందికి 

pf] 

న్వాంతోం[ల్ఫో ఠ్్ర వాటిలా 
Y& ర్త 

౦ నిరాకరించి, ఆరు ౩ వారాల్లోనే ఉద్య 
స్తాన బెదరించాడు. 

pan. ] 

1932 జన రి4 నుంచి శాసనోల్త ౦ఘనం (ప్రారం 
ఖించాలని, కాం(గెస్ వర్కింగ్ క్మిటీ నిశ్చయిం 
చింది. జనవరి 8వ తేదీ అర్ధరాత్రి వేళ కౌం(గొను 
లోని ముఖ్య నాయకులను, గాంధీని అరెస్టుచేసి 
జై లులో పెట్టారు. ఐనా (ప్రజలు పట్టుదలకో “ఉద్య 
మాన్ని కి కొనసాగించాప. 

జనవరి 4న బందరు రామళిం గౌోశ్వర స్వామి 
ఆలయంలో రాజ ధోహకరమైన ఉపన్యాసమిచ్చాడ నే 
నేరం పై పె (ప్రయాగ సత్యనారాయణ (గంజాం జిల్లా 
వాస వ్యుడు) గారిక్ సంవత్సరం శిక్ష విధించబడింది. 
1932 జనవరి 5 న బందరుతో 144 సెక్ష న్ 
జారీ చేయబడింది. 

ఇంటర్వ్యూ 

మాన్ని అణ న ష్ 

పట్టాభి సీకారామయ్య 
డాక్టర్ వేమూరు దుర్గా 

నాగేశ్వరరావు 'గాడ్డ బహిరం గసభను ఏర్పాటు 
చేశారు. సభాస్థలం "కిక గ్రారిసిపోయింది. సలం చాలక 
చుట్టు నక్కల “ఇళ్ళపై పెన, మేడల పెన జనం ఎక్కారు. 
ఉపన్యాసం (ప్రారం భించారో లేదో ౩ వెంటనే పోలీనులు 
(పజల పె లా ా రీచార్రీ చేసి, నాయకుల్ని జె జైలుకు తీసుకు 
పోయాప. సానికే౦ిగా విచారణ జరిపితే ఊది క్త కత థి ఎదుగుతుందని భయపడిన భుళ్వం వీరి విచా 
రణను గుజ్రి డ కోర్తుకో నాగించింది. అక్కడ 
వీరందరికీ తలా ఒక “రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష, రు. 1100 
జరిమానా విధించారు. “సి” క్రా కాను ఇచ్చారు. ఐతే 
కొంతకాలానికి పట్టాభి, నాగేశకరరావు గార్లకు “ఏ” 
క్లాసుగా నూ, కృష్ణా రావుగారికి ని” కొసుగానూ 
ఇచ్చారు. జనవరి క్న 'సత్స్రవ ర "క్షి హామీ 
ఇవ్వ నిరాకరించిన దుగ్గిరాల wo గారికి శిక్ష 
ఏధించబడింది. 

గుడివాడలో _ కేతవరప్ప లక్ష్మీనరసింహారావు, 
డాక్టర్. ముదునూరి గుురాజు, గుళ్ళపల్లి రాం(బహ్మం 
గార్లను క్ వ శేదీన అరెస్టు చేసి ఆరుమాసాల కఠిన 
శిక్ష విధించారు. 

గుడివాడలో గోనుగుంట్ర సుబ్రహ్మాణ్యగు ప్ర స, 
మరో ముగ్గురు ఇచ సోదా చెశారు. హాక్ 
జరిగింది. పోలీసులు తన కొట్లు తీసి వుంచమని నిర్చం 



నం్యగొతు చోర్యితో 

ధించగా, అందుకు ౭ ఎప్పుకో దున 

వయ్యగారిని అరెస్టు చేసి 6 నె 

జనవరి 8 అ కురెళ్ళ 

నెట్టిపార వే 

పలాే | పశ్చిమ కృష్ణాలో కూడా 5 వ నచ 

నిర్బంధ విధానం (ప్రారంభమయ్యింది. జహడ రో 

ఆ రోజున 144 సెక్షన్ జారీ పంద దొన్ని 

ఉల ౦ఘించిన కేశరెడి సూరంనారాయణ, గెలి రాజ 

కొడాలి బస 

క్ష విధించారు. 

మాధవరాసృగాంని కొట్టి 

ఉం 

గోపాలం గార్హను పోలీసులు కొటారు. 7, శేదీ 
లలో అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, కాకుమాను 
లక్ష య్య చెదరి, కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు, 

నూకల ఏీరరాఘవయ్య గార్లను అరెస్టు చేసి తలా 

ఒక సంవత్సరం శిక్ష విధించింది (ప్రభుత్వం. 

బందరులో (కోభుత ఉత్త ర్వులను ధిక్కరించగా 

బందరులోని ఆం[ధ జాతీయ కళాశాల (ప్రిన్సిపాల్ 
దిగుమ ర్చి రామస్వామిగారిని జనవరి 6న అరెస్టు 

చేశారు. దిగుమ ర్తి రామస్వామిగారు, వారి తల్లి, 
భార్య జానకీవాయేమ్మ, వారణాసి వెంకటాచంంగార్లు 

బందరు తిలక్ చౌక్ లో మీటింగ్ పెట్టగా పోలీనులు 

తీవ్రంగా లాశీచార్డీ చేశారు. వెంకటాచలంగారికి బాగా 

దెబ్బలు తగిలాయి. రామస్వామిగారు నహో 

తక్కి_నదారిని వదిలివేశారు. 
జనవరి 12 న చటవిరుద్దంగా సమా వేశమయ్యా; 

ల] = చేట ఠం అ 

లనే పేరుతో వాపయ?, చాగరమూడి వెం కట 
ag] 

రామయ్యా గార్హను అరెస్టు చేశారు జనవరి 18 న బెజ 

వాడలో రాచర్హ నితా గ్రనందళర్మ గారిని అరెస్టుచేశారు. 

జనవరి 12 "న అరెస్టుచేసి, 15 న “గొట్టిపాటి 

బ్రహ్మయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు గార్లకు రెండేళ్ళ 

నిక, మరికొంత జరిమానా విధించారు. జనవరి 14 న 

కొల్లి పర సూరయ్య గారిని అరెస్టుచేసి రెండేళ్ళ కిక 
విధీరిబారు. 

విదేశ వస్తు వులను బహిష్య్క గారించాలిని వాద 

సంచినందుకుగాను కాశీనాధుని గేశ్వరరా 
మద్రాసులో జనవరి 16న అరె రెస్టు చేసి 

శిక్ష, రు. 250 లు జరిమానా విధించారు. ఆ మర్నాడు 

జ బసవయ్య, అట్లూరి సలి భార్డనరావ గార్హ కు 

శ్క్షలు విధించ బడ్డాయి. 

కాం(గస్ నాయకులను అరసు చేయడంతో పాటు, 

పోలీసులు సోదాలు, దాడులు పారంభించారు. జనవరి 

౧0 

G7 
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ca 

14 న బందరులో జిల్లా కౌం(గెస్ 

దాడి చేశారు. జాతీయ జెండాను పీకివేశారు, తలుపు 

లకు సళ్ళు వేసి పోలీను కాపలా పెటారు. 

కొమరవోలులో ఎన్నని సుబహ్మణ్యంగారు 

స్థాపించిన సత్యాగహ శవిరం పె పై రెండుసార్లు పోలీ 

నలు దాడి చేశారు. ను బహ్మణ్యంగారి భార్యను, 

మరికొందరు స్త్రీలను అరెస్టు చేసి బస్సులో తీసుకు 

పోయి నిర్మానుష్య పదేశంతో వదలివేశారు. వారు 

నడచి తిరిగి ఆశ్రమానికి రాగా, మళ్ళా అరెస్టుచేసి 
దూరప్రాంతానికి తీసుకు వెళ్ళి వదలివేళారు. జనవరి 

26 న ఘంటసాలలో రిజరు రు ఫోలీను, 80 మందిని 

కొట్ర జ కాతీయ జెండాను పీకి వేళారు. 

అంగలూరులో జాతీయ దినోత్సవం జరిపినందుకు 

ఆరెకపూడి నాగభూషణం, కొసరాజు సత్యనారాయణ 

గారను లాఠీలతో మోదారు. నాగభూషణంగారికి 
ఇకా. 

తీవ్రంగా దెబ్బలు తగిలాయి. 

జనవరి 29 న కౌతవరంతో చలసా నాగ 

భూషణం, వీరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య, కపటి 
నాగేశ్వరరావు, | కౌజ వెంకటరత్నోంగార్ల ను అరెస్టు 

చేసి రా(తి వదలివేశారు. 24. 25 తేదీలలో భట్ట పెన్ 

మ్మరులో తీవ్రమైన లాశీచార్టీ జరిగింది. దేవినేని 

ఖీమయ్యగారికి బాగా దెబ్బలు క్టగిలాయి. అరెస్టు 

చేయడానికి వచ్చి, తమతో రమ్మనమని కా కామినేని 
వెంకటప్పయ్య గారిని పోలీసులు కోరగా, 

చూపి స్తేనేగాని తాను రానని అన్నాడు. 

ఆయన పైబడి స్పృహ గాత్ర "ప్పేదాకా కొట్టారు. ఇంకా 

కామినేని సత్యనారాయణ, కామినేని వెంకటరత్నం, 
చలసాని (పకౌశరావు, చలసాని కుటుంబయ్య మొద 

లగు వారికి తీవ్రంగా దెబ్బలు తగిలాయి. దుకాణాల 

నుంచి భగకి సింగ్ చి|తపటాలను తొలగించారు. 

ప్రయాణేంచుతున్న 

సొభాగ్యమ్మగా రిని ఖద్దరు భరించిన నేరానికి, పోలీను 

దింపించివేశాడు. 

వెంట ప్రగడ (గాముతో గి 

బొమ్మను ఊ'రీగించినందుకు, అక్కడ వలంటిర్హ 

రార్యకలా కాలపు (గ్రామస్తులు సహకరించుతున్నారని 

ద. 1850 సామూహిక జరిమానాను ఆ (గామంనుంచి 

బందరులో బస్ రొ 

టిటిష్. చ్మక్రవ రి గడి 

రాబటాను. బోలీనులు ఆ (గ్రామంలో రెండు నెలలు 
ట ' Born 

మకాంసెటారు. దారి ఖరమ్బులకింద పె మొతాన్ని 
(s అలలే పబ 



లొల్లి 

సామూపాక జరిమానాగా వసూలు చేశారు. భీమవరపు 

రామచర్మదరాపుగారిని బెజవాడలో 

రక్తం క క్కాడు. 

జాతీయ వారోత్సవా సందర్భంగా బెజవొడనిండా 
జాతీయ జండాలను ఎగరవేళారు. అంగలూరులో 
జండాలతో ఊరేగింపు జరుగు తుండగా గుడి వాడనుంచి 
నచ్చిన పోలీసులు జండాలు లాగి వేశారు. ఆ (గామంలో 

పోలీసుల్ని కావలా పెట్టారు. 

ముదునూరు లో ఇదే సందర్భాన అన్నె అంజయ్య, 
మామిడి సూర్య ప్రకాశం, 

గారు అరెసయా+ రు 
గ య అ 

లాకప్ లో కొటగా 
, య 

నెస్పలి లో చెరుకూరు విజయమ్మ, చలసాని 
య 

| రామచం(ద్రరా వుగార్లు జెలుకు వెళ్ళారు. 

నిషేధింపబడిన కౌర్యగెస్ వార్షిక సమావేశం 
ఢిల్లీ లో ఏ(పిల్లో చాందినీ చౌకోవద్ద జరిగింది. 
500 మంది (ప్రతినిధులు హాజరయ్యారీ. బెజవాడ 
నుంచి క కాట్రగడ్డ (శ్రీనివాసరావు, పొన్నలూరి రాధా. 
కృష్టమూ రి, 'చేన్నుపాటి ముర హారిరా వుగార్లు హాజరై 
అరేసయ్యాద. జూలై 4 న ఆంధ అంతటా అఖిల 

రత భి దీల దినోత్సవం జరిగింది. 
దం 

ఎక్కువగా ఠః దినోత్సవాలు జరిగాయి. క జహాడ, 

శ్ర. 

8 బలీ 

దానీ సరిసన (గామాలతలో "ను బులెటిను పంచిపెటారు. 
రు ల య 

హో లీసు డెప్యూటీ సూపరిందిండెంట్కి కూడా 
ఎరు. జాతీయ గీతాలతో ఊరేగింపులు, జాతీయ 

డాల (ప్రదర్శనలు జరపగా పోలీసులు లాఠీచారీ 
జ సి అనేకమందిని గాయపరచారు. 

1989 మార్చి $1 న కలక తాలో శ్రీమతి సేనొగుపా 

బా 

Te) 

8 

th Ee 

అధ్యక్షతన జరిగిన కౌం(గస్ మహాసభకు అనేక. 
మంది ఆంధ ప్రతినిధులు వెళ్ళారు. కృష్ణాజిల్లా నుంచి 
వెళ్ళిన వారిలో ' పాలడుగు సుబ్బారావ్సే, "చలసాని 
గంగయ్య, సీతంరాజు సువా వ్చారాపు, ._ వెల్లంకి సతా 
రామయ్య, గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు, కి కోనేరు నారాయణ 
రావుగారు వున్నారు. అక్కడ అరెసు చేయబడిన య? యు 
పాలడుగు సుబ్బారావు, చలసాని గంగయ్య, సిత 
రాజు సుబ్బారావుగార్హ ను అలీపూర్ నెంటటల్ జె లు 
11 రోజులు వుంచి తర్వాత వదలివేశారు. ఇదే 
సందర్భాన | వల్ల భనేని సుబహ్మాణ్యంగారిని కలక త్తా 
సబ్ జై లులో మూడు 6 రోజులు వుంచి వదలివేశా రు 

బోనాల రామలింగయ్య 

కృష్ణాజిల్లాలో 

రోజా జిలా “పడక. mw mn క లి 

జె లులో నిరశన(వ్రతం పూని విడి డుదలై స 
6. వారాలపాటు సత్యా_గహ ఉద్యమాన్ని మ 
నట్లు 1008 మే9 న (పకటించాడు. ఆ'విజ్ఞ పేని. 
అను సరించి ఆంధ్రలో స సత్యాాగహం ఆ. రోజుల్లో 

జరగలేదు. 1880 జూలై 81 న వ్యక్తి కీ గత శాస 
నోల ల్ల ంఘనాన్ని గాంధీ పారంభించాడు. డాక్టర్ భోగ 
రాజూ పట్టాభి సీతా రామయ్యా, దుగ్గిరాల “బలరామ 
కృష్ణయ్య, అయ్య దేవర క శేశ్వరరా వుగార్ల 
సత్యా_గహంచేసి శిక్ష సౌందాద. 1934 మే20 న 
సతా గహ ఉద్యమం పూ రగా విరమించబడింది. 

1930 లో వలెగాక 1932 6 రో ప్రభుత్యం నుందు" 
గొనే దారుణ నిర్బంధ విధానాన్ని అమలు పరచాలనే 
కృతనిక్నయ। తో వుంది. ఆర్షినెన్సుల పరంపరతో 
పరిపాలన సాగించింది. 

1980 సత్యా_గహ ఉద్యమ కాలంలో పోలీసు అధి 
కౌరి దావూద్ ఖొన్ లాగానే, 19082 లోడి డిప్యూటీ కలె 
కర్ “రంగప్ప బంగారా అతి క్రూరంగా సత్యా ర్ 

(గహ ఉద్యమాన్ని అణచడా నీకి పూనుకొనా ఎడు. 

గాందీ అరెస్టుతో నే కృష్ణాజిల్లాలో కూడా సానిక 
నాయకుల అరెస్టుల (ప్రారంభమయ్యాయి. | 4వ 
సెక్షన్ జారీ చేసింది (ప్రభుత్యం. కౌంటగెస్ ఉద్య 
మంలో చేరకూడదని ప్రజల్ని భయా పెట్టడా నిక్ రిజర్యు 
పోలీనుల్ని వీధుల్లో తిప్పింది. జాతీయ జండాలను 
పోలీసులు లాగివేళారు. ఆం ధరా ప్ర కాం గెస్ను,. 
పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా జాతీయోప సంఘాన్ని, బెజవాడ 
నగర కాంగెస్ సంఘాన్ని అ(కమ సంఘాలుగా 

_(సభుత్వం (ప్రకటించింది. బెజవాడలోని ఆం(ధ్ర రత్న 

భవనాన్ని, ఈడ్సుగల్లు లో కన్ని సేవా (శమాన్ని వశవరచు 
న్నారు. బహిరంగ సభలు, సమావేశాలు నిషేధించ 

బడ్డాయి.. ఉద్యమ వా _ర్లల్ని పేకటించరాదని ప్మత్రికౌ 
ఏచేకరులను జెదరించారు, ము_దణాలయాల పె ఆంక్షలు 

పెట్టారు. బెజవాడ చుట్రుపట చాలా = ఇళ్ళనూ, ముద 
ణాలయాలనూ సోడా చేశారు. ఇలాగే, తూర్పు 
కృష్ణాలో కూడా జరిగింది. కొమరవోలు ఆశనుం, 
భట. పెనుమ(రు లె లే బరీలను (ప్రభుత్వం నశపడ్చు 

కుంది. - జిల్లా కాంగెస్ కమిటీడబ్బు అనే అను 
మానంతో వండూరి దాపనయ్యం గారి తాలూకు రు. 1200 

బ్యాంకు డిపాజిట్ను (ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది, 



నం/గొయ బిల 

. ఫి(దివరి 17 న బందరులో భారత లక్షీ ః బ్యాంకు, 

కృషా కోఆపరేటివ్ జ్వాంకు; ఆం(ధ్రాబ్యాంకు, ఆంధా 

ఇన్సూరెన్సు కంపెనీలలో భోగరాజు వెంకటరత్నం, 

భోగరాజు రాజేశ పరమ్మ, ఎండూరి జాపనయ్య. 

యర మల్లి మంగయ్య, ఆవటపల్లి హనుమంతరావు 

గార 'భోత్రా లోని డబ్బు దాడరాదని (పభుత్వం నే 

ధించింది. ౩ పట్టాలి, బాపనయ్య , మంగయ్యగా గార్హ ఇళ్ళు 

సోదా చేసిందీ. అలాగే హిందూ ష్మతికౌ వి విలేకరి ఇలు 

ఫ్మిబవరి 26 న సోదా చేశారు. 'ము(దణాలయాలవారో 

జిలా క లెక్ట ర్ బెదిరించాడు. అంతకుముందు జనవరి 
యగ 

లోనే గెస్ ఆర్డినెన్స్ కింద కృష్ణా పత్రికకు నోటీసు 

© 

ఇవ బడింది. శీకా ఆదినారాయణగారిని. జనవరి 

11 న బందరు కాంగ్రెస్ ఆఫీసురో ఉద్యోగి అయిన 

నిమ్మగడ్డ వెంకటకృష్లారాపుగారిని, “ఫోరీసులు 

(పభుత్వ కొలువు వదలు కోవాలి” అనే కరష్మతాన్ని 

బజారులోను. పోలీసు ులైన్లలి రోను పంచిపెడుతున్నం 

దుకు అరెస్టు చేసి లాకప్లో బాదారు. వారివద్ద వున్న 

రశీదులు. డబ్బు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వలేదు “.౮ రాతికి 

ఏడిచి పెట్టారు. జిలా వ్ స్ కమిటీపై దాడిచేస, 

చేసి, తాళంవేసి, సీలు వేశారు. జనవరి 18 న డోకి 

పరు వా సవ్యులు పామిరెడి వెంకటన చ్చారావు రెడి 
న ఎన ' 5 G చ | a 

గారికి రెండెళ్ళ శిక్షత్ పాటు 
ద ఇరా 

జనవరి రి 24 న స ఆంధ జాతీయ కళా +ఛాలను,. కళా 
జో 

శాల ప్రిన్సిపాల్ దిగుమర్తి రామస్త్వ్వామిగారి ఇంటిని 

సోడా చేశారు. బందతలో.దుకౌణాల నుంచి... భగత్: 
సింగ్, మొదలెన..వి షప వక్షారుల పటాలను .అమ్మకుఇడ్యా 

ఒల్లో ఆధ 

నగ! -వర్నని సుజ్రహ్మణ కాఢ 

గారు స్తాపించిన “దరి ద్రనారాయణ"” * హృత్రిక్ల. నుంచి 

(1 లై el రు. 250 ధరావతు కట్టవలసిందని కొర? 

నందున ఆ పత్రిక ఆగిపోయింది. కరపత్రాలు 

పెడుతున్నందుకు జనవరి 28 న, వెంట(ప్రగడలొ 

మదుకూరి చం[ద్రశే శేఖరరావు. కొసరాజు శషయ్యగారు 
ఏ ఇన నన ౧ 

అరెను చేయదిడారు.. ఎలకుురుతొ కొడి గోపాల 
దు స ~~ 

కృషయాగారిని పటుకొ సోరీన ఎ స్పృహా తప్ప 
అ లి టె న క్ష 

వరుకు కొటారు. ఎ) ట|సగడలొ జనవరి 29 ౩ 
నీ 

“స్రూరీవాలా” ది ఇ 

(బ్రహ్మాసందరావు, వీర కనేని శృీరంగంగా 

సులు అరెస్తుచేసి మర్నాడు లాఠీలతో చి 

రాత్రికి వదలివేశారు. ఫిబ్రవరి 9 న _ వెంట్రప్రగడ, 
ఘంటసాొల. (గా హల వలంటీర్ల ను లాఠీలతో 

మోడారు. ఫిబ్రవర 22 న మరోసారి ఘంటసాలలో 

లాఠీఛారీ జరిగింది. భు 

బెజవాడలో పోలినుల నిర్బంధ విధానం, లాఠీ 

ఛార్తీలు ని త్యకృతా కలయ్యాయి. _స్వాతం(త్య దినో 

త్స పం." గ గాంధీ అరెస్టు జరిగిన తో జౌ, జాతీయ వారో 

తవం, జలియన్ వా వాలాబాగ్ డినం. నెలలో ఆఖరు 

ఆదివారం నాడు జరిగే పతాక వందనోత్సవాల సంద 

రం గా లాఠీభార్రీలకు వలంటీర్లు గురయ్యారు. పశ్చిమ 

కృషాజి 9ిలాలోని “అన్ని్యగో మాలకు వలంటీరు, మహిళా 
౯65. గొ 

na; > 

వలంటీర్లు వెళ్ళి (ప్రచారం చేశారు. పు సకాలు' పంచి 

పెపేవోరు. కాంగెస్ బులిబునను, పుసకాలను 
౭ aa య 

900 [గామాలలో పంచి పెట్టారు. కొన్ని పుస కాలను 

వ్రభుత్వం ని షేధించింది. : 

తి దై వసా9లను = బపామ్యూ వంచండి అనే 

నాడాల్ని గోడల మీద రాశారు. 1982 మార్చి నుంచి 

“రెడీ” అనే 'సెకోస్టయిల్ పతక ని రష హొ ౦ చి 

+ 

ఏక 

స 
wa 
స 
త 

కార్యగస్ నత్యా(గహా బార లను ప్రచురించి. (ప్రచారం 

a] - జ్ జాం Cal డొ Pa జ్ Le | ' 

చెశారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ప|తిక చ వారిని, 

1932 ఫిబ్రవరి 26 స  లోధియన్ కమిటీ బెజవాడ 

"రె త్వ సేషన్కు వచ్చినపుడు పోలీసు బందోబస్తును 

తప్పించుకొని, కాట్రగడ్డ శ్రీనివాసరావు, చలసాని 

రాజగోపాలరావు. (అన్నవరం): మరొకరు లోధియన్ 

కమిటీకి .నల్ల జెండాలు. చూపించారు. ష్నటిల్, 4న ఢిల్లీ 

కాంగ్రెస్లో! తూర్పు కృష్ణా నుంచి: "ఆరుగురు. . ప్రతి 

నిధులు వెళ్ళారు. అలాగే “స్ప్రట్లూష పోలీసు ఎల. ల కన్ను 



లిల్లి 

గప్పి జూన్ 5 న జరిగన రాష) సభకు 5గురు 
వెళ్ళారు. ఆంతకుముందు మే 10 న కృష్ణాజిల్లా రాజ 
కీయ సభ జరిగింది. అందులో ఢిల్తీ 5 కాంగగెన్ తీర్మా 
నాలను పునరుద్దాటించారు. 

5 రెళ్ళలో గొతుసులాగి. బండిని ఆపి కరప్మతాలను 
పంచే కా రక(కనుం వాడా జయ(పదంగా జరిగింది. 
జూలై 4 న జరిగిన అఖిల భారత థె ఖెదీల దినోత్సవ 
సందర్భంగా త్మీవమైన ల ా రీచార్తీ జరిగింది. 

జూలై 81 మొదలుకొని నవంబరు 14 వరక 
ఆంధ్రరత్న భవనాన్ని పోలీసుల నుంచి స స్వాధీన 
చేసుకోడానికి క కౌంగగెస్ వలంటేర్లు నాలు గుసార్హు దా 
చేసి తీవ్రమైన లాఠీ దెద్బిలకు స రయ్యారు. 

1932 మా ర్చి 1వ తేది నుంచి, అక్షోబరు నెల 
వరకు (పతిరోజూ, కొద్దిలో జులు మినహాయించి, 
నిత్యమూ విదేశ వ వస్తా] లయాల ముందు పికెటింగ్ జరి 
గేది. విజయవాడలో " శివాలయం జట్టు” అని పిలప 
బడే యువకుల బృందం . అతి పట్టుదలగా పికెటింగ్ 
జరిపే పెల్లెల నుంచి వచ్చిన యువకులు 
వికేటింగాలో "పాల్గొ నేవారు. పదే పదే పికెటింగ్ చే 
లారీచార్జీకి గురయ్యేవారు. బెజవాడలో ఒకే 6 
250 సార్లు లాఠీచార్డీ చేసినట్లు ఒక అంచనా. ఈ లారీ 
చార్జిల గురించి, మద్రాసు శాసననభలో కొళందరెడ్డి 
మొదలై న ఐ వారు (ప్రశ్నల పరంపర వేసి, పోలీనురి 
దుష్కృత్యాల పె విచారణ 
కాని ప్రభుత్వం పెడ చెవిని పెట్టింది. 1932 సత్యా 
(గహ కాలంలో కాకునూను లక్ష య్య, వేదాంత 
శంభుకాస్ర్రీ, కాకాని వెంకటరత్నం, కమ్మల 
కోటయ్య మొదలగువారు 10 మంది పశ్చిమ కృష్ణా 
జిల్లా “డికేటర్తు"గా పనిచేశారు. 

"పికెటిర్గ్” నిర్వాహకులుగా అన్నె అంజయ్య, 
వేదాంతం శంభుశాప్ర్రీ, కృతి తి వెంటి కుటుంబరావు, 

స్యా 

సే 

కేశిరెడ్డి సూర నారాయణ, కాకాని వెంకటరత్నం, పిడి 
క్ట్రి రామకోటయ్య మున్నగువారున్నారు. 

లాఠీదెబ్బలు తిన్నవారికి ఆ(శయమివ్యటం కూడా 
నేరం కావడంతో సత్యా్యాగహులు, 

(గ్రామాలనుంచి వచ్చినవారు, * 
య్యారు. కి 

ఇ. ముఖ్యంగా 

నినా బాధలకు గుర 

కొందరు రామమోహన లె లెబరీ, వరండాలొ 
పడివుండేవారు. లె లై (బరీకి. కూడా ప్రభుత్వం” నష్టం 
కలుగ జేస్తుందనే ఉద్దేశంతో, ఆ లై (బరీ కోర దల్సి 

లి “౪ 

సాగించాలని కోరారు. 

న్, 

త్య్ర్రక్షావిల్లా సా లె ంల్ఫో 

వలంటీర్ల రాకకు అభ్యంతరం తెలియచేశాడు. శ 
పరిస్తితులలో డాక్టర్. శివలంక్ మలి ల్పిఖార్డునరావు, గాది 
రాజు చక దిశ గరరావు, శంకర వెంకట్రామయ్య 
గార్లు ళో ఎపుల్సు హోస్పిటల్” (ప్రజా వై ద్యశాల) 
త్య, 

సాపించి, అందులో తీవంగా లాఠీచార్జీ కి - గురయిన (శ 

వారికి చికిత 3 చేయటం _పారంథిందారు. ఈక వె 
ల్ శాలకు గవర్నర్ పే టలోగని తమ భవనాని న్ని కవన 
రఘురామయ్య గారు ఇచ్చారు. ఈ 8 కక్షతో గాదిరాజు 
పంకాపేఖ వరరావుగారిపై కేసు పెట్ట 6 మాసాల శిక్ష 
విధించారు. ఆంధ్రరత్న భవనం పె దాడిలో లారీ 
చార్జీ క గుర జె లుశిక్ష పొంది, జై లులో క్షయవ్యాధి 
సోక, చివరకు ఆంధ్రరత్న భవనంలోనే సుంకర 
వెంకట సువ్చారావు అనే సా స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు 
అసువులు వీడాడు. 

కృష్ణాజిల్లాలో 1932 సతా గహ ఉద్యమంలో 
మహిళలు చూపిన పట్టుదల, చేసిన త్యాగం మరువ 
రానివి. వారు సా స్వాతం త్ర సం(గామంలో ఉజ్వల 
ఘట్టం సృష్టించారు. 

1091 సత్యా(గహ ఉద్యమంలో మహిళలు 
అపూర్వ చె తాకని పదర్శి- చారు. అష్షకష్టాలకు 
లోనయ్యారు. వమానాలు భరించారు. ఐనా 'ట్రిటిష్ 
(ప్రభుత్వాన్ని, వారి గులాముల్ని నానా ఇబ్బ ఎందులకు 
గురిచేసి, గడగడ లాడించారు. 

ఉద్యమాన్ని అణచడానికి క్రొ త్త క్రొ త్త పద్ధతుల్ని 
1932 లో (పభుత్వం అవలంబించింది. సత్యాగ్రహ 
లకు ఆ(శ్రయమిచ్చినా, భలహోరం పెటినా, భోజనం 

(oa) పెట్టినా స్ క్షించటం (పారంభించిండి. 199 తో 
జండా (ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా నలంటీర పె లాఠీ 
చార్లీ చేయగా, వారిని తన యింటిలో వుంచి గళ చేసి 
నంసుకు, ఫలహారాలు పెట్టినందుకు కాట్రగడ్డ మధు 
సూదనరాపుగారి తల్లి, రాదుసేతమ్మగారికి ఒక్ సంవ 
త్పరం కఠిన శిక్ష వీదించి రు. 400 జరిమానా విదిం 
చారు. స సత్యాాగహులకు ఇకముందు భోజనంగాని, 
అహోారఠంగాని పెట్టను అని ఒక మాట అంపే విడిచి 

పెడతామని పోలీసులు అన్నారు. కాని ఆమె అందుకు 
నిరాకరించి వీరనారి అనిపించుకుంది. జరిమానా 
వసూలు. చేయడానికి ' ఉంటి: సామాను నన్నీ వేలం 
వేసినా; 'జరిమొనాకు సరిపడు డబ్బు రోలేదని, "ఆమె 
వద్ద, ఆమె కోడలి' వద్ద నున్న బంగారు గాజులను 

శ 



నంగౌదు బోరీ [ల 

లాక్కుపోయారు. వారి ఇంటిలోని ధాసాన్నీ: ఇతర 

సామ(గిని మొగ్యలాజప్పరం నుంచి బెజవాడ తెప్పించి 

అమ్మించారు. వారి గృహాన్ని రెండేళ్ళు తమ సాధ 

నంలో ఉంచుకొన్నారు. జె జైలులో పక్షవాతం వచ్చి 

కాలు చెయ్యి పడిపోగా, వాల గదిలో పడవేసి 

మూడురోజు లుంచారు. నాలుగో రోజున స్మారకం 

రాగా తిరిగి మామూలు చోట వుంచారు. తీ(వ్రవ్యాధికి 

గురై కూడా క్షమాపణ చెప్పక, పూ ర్తి శిక్ష అనుభ 

వించి ఆమె విడుదలై ౦ది. వేలూరు మధిర జే జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించింది. అమె ఆఖరులో మధిర జిల్లా ఆస్ప 

(తిలో చికిత్స బొంది విడుదల అయింది. " 

గరికష్నరు, కుమ్ముమూరు, ముదునూరు, పెడి 

ముక్కల, గురజాడ, కపిలేశ్వరపురం, పురిటి గడ్డ, 

యాకమూరు, శతేల(ప్రోలు, ఉయ్యూరు, నెప్పల్లి 

(గానూలనుంచి, 26 మంది మహిళలు విజయవాడ 

నుంచి నుదె ఇద్దరు - మరుపిళ్ళ _భమరాంద (చిట్లి 

గారి భార్య) పాద ర్తి సుందర మ్మ-అత్య ౦త సాహా 

సంతో సత్యాాగహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

వీరిలో 17 మంది జైలుకు పంపబడ్డారు. ఒకరికి 

రు; 200 జరిమానా "పదించబడింది. “ గరికపష్మరులో 

పికేటింగ్ చేసిన రామినేని రాజమ్మ, మెనేని శ్రీరా 

మమ్మ, గాది సుబ్బమ్మ, చెరుకూరి వియ్యమ్మ 

మున్నగువారు జై లుకిక్ష లనుభవించారు. మిగిలిన 

వారిని నానా వితనలకు గురిచేసి వదలి పెట్టారు పోలీ 

సులు. 

మహిళొ వలంటీర్ల కు భోజనం  పెటినందుకు 

సూరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య గారికి వెయ్యి రూ పాయు 

జరిమానా విధించబడింది. తూర్పు కృష్ణాలో 19080. 

88 సంవత్సరాల మధ్య వివిధ [క్షలక ఈ కింది 

మహిళో సత్యా(గహులు గురయ్యారు. 

చెరుకూరు వియ్యమ్మ, గుత్తికొండ రావ 

గుత్తిక? ౦డ లక్ష్మమ్మ, గొల్తి కొండ రామము 

ల్ లో లా 
ర్ ల్ 

సుబ్బమ్మ... కోగంటి లక్ష్మమ్మ, 

సతమ్మ, కొల్లి పర లక్ష్మీకా ౦తమ్మ, కోనేరు ఆః 

సూయ, మెనేని శ్రీరామమ్మ, మికిలినేని వర 
యి ౫ 

నాదెళ్ళ సుహలక్ష్రమ్మ. పాలడుగు పర 

అన్నపూర్ణ మ్మ, తుమ్మల 

లీల్ 

సత్యవతమ్మ, మొక్కల పున్నమ్మ, పెరంబూరు 

సుభదమ్మగార్లు. 
పీరు కాక 1935 ఫీబవరి 4 న ఈ ఈడ్చుగల్లు, 

వెంట(ప్రగడ గా గామాల్లో ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలకు 

శ్రీమతి కమలాదేవి చటోపాధ్యాయకు ఒక సంవ 
త్సరం స్క్ష పమ దద రం. పీరు కాక మరో 11 

మందిని ఏలూరులో రెస్టు చేసి వారంరోజులు రిమాం 

డులో వుంచారు. మరో ముగురిని ఇతర విధాల 

నిర్వంధాలకు గురిచేశారు. | 

1932 లో మహిళా వలంటీర కోసం ముదునూరు 

గ్రామం వెలుపల అన్నే పెదబసవయ్యగారి “వాలీ 

కౌగ్రమం” లో శవిరం ఏర్పాటు చేశారు అన్నె 

అంజయ్యగారు. ఇక్కడ నుంచి తుమ్మల సత్య 

నతమ్మ, ఎక్కల పున్నమ్మ, కోగంటి లక్షశ్రిమ్మ 

గార్లు గామాల వెంట తిరుగుతూ మరికొందరు సత్యా 

(గోహులను సమకూర్చుకుంటూ (ప్రచారం చేశారు. 

ఫోలీనుచు వీరిని వెంటాడి, అరెస్టు చేసి జె జై ళృకు 

పంపారు. పాలడుగు వరలక్ష్మమ్మ, “కొల్లి పర లక్షీ 

కాంతమ్మ, సూరపనేని అన్నపూర్ణమ్మ, “యార్ల గడ్డ 

ర త్రమ్మ, మైనేని రాజేశ్వరమ్మ, నాదెళ్ళ నొంచో 

రమ్మ, పీరమాచినేని చినమ్మ, అన్నె దుర్గాంబగా ర్లు 

జాతీయ పతాకాలకో, జాతీయ గీతాలు పాడుకుంటూ 

బెజవాడ చేరారు. బెజవాడలో ఊరేగింపు చేస్తుండగా 

ఏరిని పోలీసులు నిర్బంధించి రాత్రి పొద్దుపోయాక, 

కృష్ణానది ఒడ్డున వదలి పె బ్ పోయారు. వీరీని కొందరు 

యీపకులు ముదునూరు కివిరానికి క్షేమంగా చేర్చారు. 

తర్వాత మరో సత్యా(గహ సందర్భంలో వీరిని 

అరెస్టుచేసి జె జెళ్ళకు పంపారు. 

మహిళొ సతా సగ వుల పై పె రంగు నీళ్ళు చల్లటం, 

వారిని అరెస్టుచేసి పొద్దుగూకిన తర్వాత ప పది. 'సుంచి 

ఇరవె వై మెళ్ళ దూ దూరాన ఒంటరిగా వదలి పెట్టడం కృష్ణా 

జిల్లాలో నిత్య కృత్యాలైనాయి. బందరులో తంగిరోల 

సీలారావమ్మ. ' దావలూరు తులళి శె మ్మ గార్హను 

స్వతంత్ర దినో తప సందరా ఖన అరెస్టుచేసి ఆ 

తర్వాత చదలి పెట్టారు. నుర్నాడు సీరిద్దరు హా కర 

పంచుతుండగా పోలీసులు దారిపే రంగు 

సీళ్ళను కొట్టారు. (త్రిపు రనేని కౌసల్యా దేవి, అరెక 

పూడి ఉషామణి (అంగలూరు) పాలడుగు వరలక్ష్మి 

(గురజాడ) గా గార్లు బందరులో విదేశీ వస్ర్రదుకాణాల 

ప తౌ (are) 



త్ో 
మరియ పికెటింగు చేయగా అరెస్టుచేసి, _పోరిను సే నష్ట 
నుకు తీనుకుపోయి ఆ తర్వాత Ke 
మర్నాడు మహిళలు పికెటింగ్ వేయ తిరిగి రంగు నీచు. కొట్టి వదలి వేశాద. 

గుడివాడలో మహిళా న సతా( ;[గహులపె పె పోలిన అవలంవించిన పద్ధతులు అత్రి నీకృష్టంగా వున్నాయి. గుడివాడలో [4శ్వ సెక క్షన్ ధిక్కరించి వల్ల భనేన్ని సీతామహాల అక్ష్యనమ్ముగారు మరి కొందరు స్త్రీలు పిక టింగ్ సాగించారు. డిప్యూ ట్రీ కలెకర్ రంగప్ప బంగార అదరింప్పలను వెదరింప పులను వీతు లెక్క చేయ లేదు. అందుచే పోలీసులు వీరిని అరసు చేసి దూర (నాంతాల్తో క విడిచి పెట్టడం (పారంభించారు. ఒకసారి నల్ల భనేనీ సీతామహలక్ష్మమ్మ, చెరుకూరి సౌభా గమ్మ 7 గౌర్త ను ఐలూరువద్ద పోలీసులు విడిచి పె పట్టీ రాగా, భట : పెను వ మరు వలంటీర్లు వీరిని తిరిగి గొల్వే పలికి చేర్చారు. గా 

pe 

మని బెదిరించినా లెక్కచేయక, పాడువడ దేవాల వ 
న a యాలో, మఠాలలో, ఆశ్రమాలలో చేశ, వీరు వంట చేనుకొని ఏ(శ్రాంతి తీసుకొనేవారు. 

3 

కొమరవోలు గాందీ ఆశ్రమాన్ని నె సాధి! నపర్చు కొంటామని సతామహలక్ష్మమ్మగారు (ప్రభుత్వానికి నోట్ను ఇచ్చారు. మరి కొందరు వలంటీర్ణతో ఆశ్ర సూనికి (ప్రభుత్వం వేసిన సిళ్ళు పగల గొట్ట న స్వాధీన పిరచుకొన్నారు. తోరా పత పోలీనుబు “ వీధందరినీ అరెనుచేసి, లారీలఠో తీసుకుపోయి చా జా దూరాన 
ఇసుక ప్య్రలలో వదలివేశాతు. ఐనా 

వాడ చేరి పికెట్రింగ్లో 

శః పద్దతులు లాభంలేదని పోలీన్సులు 
గొట్టాలను ఉపయోగించి కౌరం, రంగు, మసి, _ బురద నీళ్లో ను మహిళా పలంటిర్ల LE చిమ్మి, వెకిలి నవ్వులు నవు షా _బిథత్స దోశ లను సృష్టించారు. ఒ క దశ లొ సేకామహలక్ష్మమ్మగారు స్సృహ ల్పోయింది. ఆమె చనివోయిందని భావించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఈ వార విన్సి గుంపులు గుంపులుగా అలనే (ప్రజలు గుడివాడ చేరారు. సీత్రావ్షహ హలక్ష్మమ్మగాం స్సహ వచ్చిన వార విని సంతోషించారు. అటో 

న్నే 

చిమ్మన 

| 
॥ ం. గొ ళు ఇన శ న జో ర ype Ae, me ద ఇట లో జో 

ఎతౌః లాల కర, గొనుగుంట లకి సాయ, 
ఓ య! న & అ 6 3 

pes 1 ప్ర ఆబ వోేత్రి గార్లు గుడివా నుంచి అంగలతూతు వెళ్ళెనప్పడ్తు, అక్కడ ఆరెకప పూడి నాగభూషణంగారి సోది తిపిరి నేని క కౌసల్య, థార్య ఉషామణిగారు హారితో పాటు డండాలతొ _పచారంసాగించారు. క్ర సల్యగారు జాతీయ 
గీతాలు పాడేవారు. గుడివాడలో రంగునీళ్ళ చిమ్మడం 
వల్ల స్పృహ కోల్పోయిన అరకవూడి కి కొసల్య, ఉషామణి గార్హ ను ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. విడుదలై న 
మర్నాడు తిరిగి వీప పికెటింగ్ చేయగా 8, 10 మెళ 
దూరాన వదలిడేశారు. వీరితోపాటు, 11 ఏళ్ళ సుగుజ్లి 
మణి, నాగభూ షణంగారి తలి ౌాబేక్యమ్మగారు, 
ఎర్నేని సుబహ్మణ్యంగారి' మేనకోడబ్ల (చిన్న 
వయసువారు అంగలూరు శేవిరంనుంచి పోచారానికి వెళ్ళేవారు. సుగుణమణి శబిరవాసు ఐం దరితో పాటు 

డింది. ఆమెకు రెండేళ్ళు శిక్ష విధించినా సఎవత్సరం తర్వాత విడుదల చేశారు. 
కెటింగ్రో పాల్గొన్న నందివాడ వాస్పప్యులు పూనూరు సుందరమ్మ, మలిరెడ్డి అన్న పూర్ణ మ్మ, గాదిరెడ్డి పుట టమ్మగార్హ కు గ నెలల శిక్ష 

రో ta ల ర్ న్! ల 

£9 ళం ఈ ఫీ [0 & G మ్ 

1982 మే శి న నల్ల భనేని సీతామహాల క కమ్మ, 
ట్ర లక్షి క్రినర్సమ్మ, ఆరకవూడి మాణి 

కమ్మ, ఆరెకపూడి ఉషామణి్, ఆరెకపూడి వవ 
దశమ. కన్నెగంటి నాగరత్నమ్మ, చెరుకూరు 
నభాగ్యమ్మ, ఘంటా మల్లికా కౌంబ, తిపిర్నని కె ఎర మ్య్తిగార్ధకు తలా ఒళ సంవత్సరం సీన్ల 

న రా మలి రకొందిగారు 6 మాసాల పసి బిడతో క నర చేసింది. 11 ఎళ్ళ సుగుణ 
క రెండేళ్ళ శిక్ష విధించారు. 1932 

న వల్ల భనేని అన్న హపర్తమ్మ, గు త్తికొండ 
సతమ్మ మరి కొందరు మహిళలూ ప్రభుత్య నె సాధి నంలో ఉన్న భట్ల పెనుమ(రు కాం(గెస్ ఆఫీసు పె పై 

( 
చేసుకొనా సౌ న్నారు. వీరిని 

Gt xX గ్ర గు 

అరెస్టుచేసి, క వ తేదీన తిరిగి పోలీసులు ల భవనాన్ని స్లు చేశారు 

19821 ఉద్యవ మంలో మహిళలు అదిక సంఖ్యలో వాల్గొని ధె ర్య సా హాసొలు (పదర్శించారు, ఉద్యమం నిరాఘాటంగా సాగడానికివీచేరొరకు ము. రు. మహిళా సత్యా_గహులను అవమానపరచడానికి , కొ”ట్రడానికి 



నోరి[గౌయ బరి [రో 

డినేకూలీ ఇచ్చి కొందరు ఆడవాళ్ళను పోలీసులు నియ 
మించారు. వీరు చేసే దుష్కృత్యాలకు భయపడక, 

మహిళలు పట్టుదలతో పికెటింగ్ మొదలైన శాసన 

ధిక్కార. ఉద్యమాలు సాగించారు. 

తాలూకొ, జిలా మహాసభలకు ల "ల అధు 

వహించారు." 

1932 స సత్యా(గహోద్యమం ఉధృతంగా జరిగిన 

జిలాలలో కృష్ణాజిల్లా ఒకటి. ఇక్కడ కౌంగేస్ కమి 

టీలు రతు సంఘాల ఆధ్వర్యాన పన్నుల నిరాకర 

రకు కూడా పధకాలు వెశారు. 

ఉద్యమం గురించి ఆయా జిల్లాల క  లెక్సరు తయ యారు 

చేసిన నివేదికలు ఆస కిదా యకరగా వున్నాయి. కృష్ణా 

జిల్లా గురించి పంపిన “ని వేదికలో “కృష్ణాజిల్లాలో 

కమ్మవారు అధిక సంఖ్యలో ఉద్య మంరోకి గారు. 

వారంతా సంపన్న వ్యవసాయ కుటుండానికి చందిన 

ర. తర్వాత సపేరౌ_నదగినవారు. బ్రా హ్మణుము, 

ఇందులొ వకీళ్ళు, వారి గుమాసాలు, (పభుత్వ పరీ 

క్షలలో తప్పినవారు, సహకార "శాఖలో ఉద్యోగులు, 

స్థానిక సంస్థలకు చెందిన ఉపాధాంయులు, అసు 

తృప్తితో వున్న ఉద్యోగులు” ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారని తెలియచేయబడింది. మొతం రాష్ట్ర పరిస్థి 

తిని తెలియచేస్తూ “జమీందారు లంద దరూ ఉద్యమాన్ని 

వ్యతిరేకించారు. జస్టైస్ పార్టికి చెందిన, (బ్రాహ్మణే 

తరులు ఈలాగే ప్రవ ర్తి రి చారు” అని కూడా ఆ నివేది 

కల్లో పుంది. 

సక్యా(గహోద్యమ కాలంలో పశ్చిమ క 

కాం(గెన్ తరపున కొన్ని కరస(్రాలు, గేయ సంపు 
టాలు (ప్రచురించ బడ్డాయి. దిగ వల్లీ శీవరాపు, చెరుకు 

పల్లి వెంకటప స్పయ్యగార్డ ఆధ్వర్యాన ప్రచురణశాఖ 

ఏర్పడి ఈ కరషతా లము ప్రచురించేవారు. సత్యా 

[గహ చరిత 400 ప తు లను ఉచితంగా పంచి 

పెట్టారు. నిర్బాగ్య భారతము, ఆంధ పాపషము 

(పాటలు, ఉప్పు సత్యా(గ్రహము, 
భార్జోల సత్యా(గహా విజ య ము, ని ర్యా ళ్ 

కార్గో క్రమము ము (గీతా లు, పాంచజన్యము (గీతా లు, 

దర్శిద నారాయణము, విదేశ వస్త్ర బహిష్కారను, 

సత్యా_గహ బోధిని, టైటిష్ వస్తు బహిష్కారము 
'ముదలై హవి. టరు (ప్రచురించి చారు. "బీట్రొతో జౌగ్నంటిన 

దభళ్వరి? ని ' షేదించిలది. ఒక్క 

t 

౧ 

పక్నిదు ్రస్హైలో 

ఫ్ర 
త ల్ 

దిగవల్తి శేవడా పుగారి పె పె (ఫై ఏభుత ౦ పెట్టిన కేను ఉస 

సంహంచుకొ ంది. . 801 గ్రామాలలో కాంగెసు బులి 

'టెన్లు, అచ్చు పు లను విరివిగా పంచి పెట్లారు. 

ముదునూరు నుంటి వొ ఆడ్, జయభేరి పత్రికలు రహస 
ప(తికలు వెలువడే వి. ముదునూరులో “ఆడీ' పత్రిక 

నిర్వహణలో అన్నె అంజ జయ్యగారు కట్టు దిట్టమైన 

ఏర్పాట్లు చేశారు. వారి అరెస్తు అనంతరం ర ప(తిక 

మద్దుకూరి చేంద్రశేఖరరావుగారి సంపాదక తా్వాన నడి 

చింది. ఈ పతిక నిర్వహణలో ఎందరో యువకులు 

కోడ్చడ్తారు. తెల్లవారెసరికి పత్రిక జిల్లా నలుమూలలకు 

చేశేవ..ముదునూరు, నందివాడ, రావులపాడు, వె౫(ట 

పగడ సత్యా(గహులు ఈ పత్రికను (గామాలకు రహ 

స్యంగా చేరవేసేవారు.దూర్యగామాల వారుకూడా వచ్చి 
ఈ పత్రికర్ని తీసుకుపోయేవారు. ఈ నత్రికఆచూకీకె 

మూ 

పోవీసుల ముదునూరు, వెష్టట్టపగడ మొదలై న 

(గాదు డ్డ (ప్రతి యువకుణ్ణి దారుణంగా కొట్టి 

భయాతా తం  ఫప్టంచాడు మదుకూరి చంద శేఖర 

రావుగారిని ఒక ఇంగ్లీషు పోలీసు సార్లంట్ దారు 

అగా కొట్టాడు. శః అమానుషత్వం సార్తంటు భార కు 

కూడా రుచించలేదు. దెబ్బలు తిన్న చీ దేఖరరావు 

గారిని ఆమె సరామర్శించక తప్పింది కొదు. ఈ సంద 

ర్భాన. “యువకులలో ఈ వెష్నట్మ పగడ వాస్తవ్యులు 

కారి చం్యద్రశేఖరరావుగారు, కొసరాజు శేషయ్య మదు 
య 

గారు మొదలె నవారు చూపిన తెగువ, థె ర్య సాహా 
| దెం OQ 

సారు అత్యద్భుతముముా” అని సూనికొండ సత్యనారా 

యజశాస్రిగారు తూర్పు కృష్ణావల్ల న్ 

చరతల్ .. కొనియాడారు. 

1038 డిసెంబరు 15 న బెజవాడలో పోస్టాఫీసు 
వద్ద కాంగ్రెస్ బులెపెన్స ను గోడ లకు అంటిం 
చుతూవుండగా. మ కెవి మాధవాచారిగారిని అరెస్టు 

లలో బారి ఇల్లు సోడా చేయగా 

“జయఖేరి “ఆజ్” “తయా య్యార్* అనే పృత్రికయూ, 
కొన్ని బులెబన్లూ, జాతీయ. పతాకాలు, విదేశ వస్తు 

వుల్ని. బహిష్టూరించుడి' అనే రబ్బరు సె స్టాంపులూ 

డొరికాయి.. మాధవా చాళ్లెగారిల్ 14 నెలల శిక్ష ఏధించ 

బడింది. ”' మ 

ప్యతికల: " మో 
భుతు 'పరేటపలు, 

మృుదణాలయాలకు ఇ ఇపచ్షరో 

'"స్వేచ్భును" "అదిక టడం, 

లాలన కూద ఎరిరిచటం. 

ex - ఆః ళ్ + ల్ ె అమ్ము 'పనుళ్ళు 'హ్యతికలకు, - 
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పోవటం మొదలై న పనులు చేసేది (ప్రభుత్వం. ఇలా 
కృష్ణా జిల్లాలో 14 ము[దణాలయాలు (సభుత్వ ఆగ 
హానీకి. ” గురిఅయ్యాయి. ఆం(ధపతిక, కృష్ణా 
ప(తిక ఇంకా అనేక వ ప(తకలకు హెచ్చరిక 
అందాయి. ధరావతు ఇవ షనందున గుడివాడ నుంచి 
“దర్శిద నారాయణ” ప ప్మతిక ఆగిపోయింది. కృషా 
ప్మతిక కూడా కొనా చన ఆగిపోయింది. ఫిబ్రవరి గన 
కలెక్షర్ అచ్చాఫీసుల బౌరిని బెదరించాడు. ఫ్మిబపరి 
జక హిందూ పతికా విలేకరి ఇల్లు సోదా చేశారు. 
మార్చి 2న కృష్ణా ప(తిక ఆఫీసును సోదా చేశారు. 
(ప్రభుత్యం ఇలాంటినిశే ధాలు పెట్టినా, నె స్వాతం (త్య 
ఉద్యమం వార్తలు, రహన్య పత్రికల ద్వారానో, 
బులేటన్ల ద్వారానో గోడల 3 పె రాతల ద్వారానో (పజ 
లకు చేరుతూనేవుండేవి. 

మొ త్తం మీద 1932 ఉద్యమం త్మన నిర్పంధాల 
మధ్య మరింత 1 పటిమను ప్రదర్శించింది. 

వ్యక్తిగత విప్లవ వాదులతో సత్యా_గహలకు 
సంబంధాలు జె జైళ్ళలో ఏ ఎ ఎర్వద్దాయి అల్లూరి సీతారామ 
రాజు, భగత్సింగ్ మొదలె న విపవ వీప్రల (ప్రభావం 
కృష్ణాజిల్లారో కూడా పడ్ంది. ొ  అలాంటి వారిలో 
కౌనూరి రామానందచౌదరిగా గొకరు కొతవరం 
నివాసి. 1988 లో మదాసు కుట కేసులో ఈయన 
ఒక ముద్దాయి. ఈ కు(ట్రకేసులో తమిశులతో పాటు 
తెలుగు వారు కూడా కొందరున్నారు. మైలాపూర్ 
ఇంపీరియల్ బ్యాంకును దోచుకోవాలనీ, మెఖేల్ అనే 
అతణి చంపి వేయాలనీ కుట పన్నినట్లు వీరిపై 
నేరాలో పణ. రామానంద చౌదరి, విచారణ "అనంతరం 
నాలుగేళ్ళ జైలు శ్క్ష అనుభవింఛారు 

గాందీ నిరాహార దీక్షకు 
సానుభూతి సభలు 

1838 మే 8 నుంచి మూడు వారాల పాటు గాంద్రీ 
నిరాహోర' దీక్ష పూనాడు. పభుత్వం ఆయన్ని విడు 
దల చేసింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఆకే, గ గాందీ విజ 
పి ని అనుసరించి మె 8 నుంచి ఆవ వారాల ' పాటు 
శాననో.ల్హంఘన. ఉద్యమాన్ని నిలిపివేళాడు. 
కృష్ణాజిల్లాలో. కూడా, దేశంలో ఇతర. (పొంతా 

లలో వలెనే” హరిజన - సేవా క్ర కార్యక్రమాలకు ఈ; 
కాలాన్ని వినియోగించారు . 

న్ 
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మె 12 నుంచి 24 వ తేది వరకూ అన్నె అంజయ్య 
గారి నాయకత్వాన సేవాదళం నగర సంకీ ర్రనలతో, 
ఈ (కింది 'గామాలలో పారిజన సేవా "ప్రచారం 
చేశారు: దోళ్ళపాడు, కాటూరు, కలువపాముల. నంద 
మూరు, మానికొండ, మారేడుమాక, తెన్నేరు, తరి 
గొప్పల, మేడపాడు, మంతెన , కేసరిపల్లి , గన్నవరం, 
దావాజిగూడెం, పెదావటప ల్లి, అత్కూరు, పొట్టిపాడు, 
తేల్మపోలు, అంపాప్పరం, "పెదవీరపల్లి కానుమోలు, 
కౌకులపాడు, ఆరుగొలను, తిప్పనగుంట, చిరివాడ, 
గారపాడు, పొనుకుమాడు, ఉంగుటూరు, ఇరకుపాడు, 
వెల్లిపాడు, ఇందుపల్లి, కడంపాడు. కుందేరు, నెప్పలి. 
పెదఓదిరాల, ఆకుసూరు, చినఓగిరాల, గండిగుంట, 
ఉయ్యూరు, క మ్మమూరు. 

మె 18 ౫ ఏ తేల(పోలులో అయ్య దేవర ర కాశేశ9ర 
రావుగారి అధ్యక్షతను జరిగిన సభలో డాక్టర్ 
ఘంటసాల సతారామశర్మ, మఠం చాల సుబ్రహ్మణ్య 
పసు సుండు వెంక (టటామయ్య (హైజనుడు) గార్లు 
పన 'సెంచారు. జం కువులకన్నా హీనంగా హరి 

అనుర్న చూడరాదసీ, నూనవులుగా చూసి, అంటరాని 
నాన్ని రూపునూపాలనీ వెంకటామయ్య గారన్నారు, 

అస్పృశ్య తను పొటించరాదని తక్కిన ఉపన్యా సకులు 

(వటోధించారు. 

మే 28 న బందరు తిలక్ చాక్ లో జరిగిన సభలో 
పెనుమ ర్తి లక్షీ ్ మపతిళాన్త్రి, తంగిరాల ఏరరాఘవరావు, 
పత్తిపాటి. లక్ష క్రియ్య గార్లు, హరిజనులకు దేవా 
లయాల్లో, చెరువులు, బావులు, పాఠశాలల్లో, అన్ని 
(పేజా "సంస్థల్లో నిరభ్యంతరంగా (ప్రవేశం కలించా లని 
కోరారు. 

ము 26 న జగ్గయ్య పే పేటలో ఆచార్యా రంగా, కొట 
గడ్డ మధ్రుసూదనీరావు గార్లు అస్పృళ్యతా నివారణ 
సభో జరుసజోగా పోలీసులు జ దాన్ని ఆపడానికి యత్నిం 

చారు, సభ ఉ దేశా లను వివరించాక సభకు అన్లుమతిం 

చారు. జయంతిపురం రాజా, ఆచార్యరంగా, క కాట గడ్డ 
మధుసూదనరావుగార్హు ఉపన్యసించార్లు. 

_. బండిపాలెం, కొణకంచి (గామాలలో ఆచార్యా 

రంగా, జయంతిపురోం ' "రాజా వాసిరెడ్డి దుర్గా సదా 
శివేశ్వర (ప్రసాద్, రేపాల బుచ్చి రామయ్య డేష్టిగార్లు 
ఉపన్యసించారు. అంతకుముందే ఏపిల్ 80 న బండి 
సాలెంలో గ్రేష్టిగారు నీద హరిజనులకు వస్త్ర దానం 

రోన్ 

స్ 



చేశారు. అనుముల రామగోవిందశర్మగారు మరికొంత 
మంది యువకులు కొణకంచిలోని కొన్ని బావులను, 

శ్రీరామ మందిరంలోని (గంధాలయాన్ని. ఉపయో 

గించుకొనడానికి హరిజనులకు అవకాశమిచ్చారు. 

అందుచే వీరిని వెలివేయడానికి కొందరు (ప్రయత్నిం 
చారు. దీనిని గురించి గాందీకి రేఖ రాయగా, ఆయన 

ఇచ్చిన జవాబు (పేమ, సుహద్భావా వాలతో , కూడివుంది. 

ఈ జవాబును సభలో చదవగా అది చా 

కలుగచేసింది, " 

నందిగామా తాలూకా వీరులపాడులో వాసిరెడ్డి ప్వ 

వరపసాదరావు, జయంతిపురం రాజా, ఆచార్యరంగా, 

కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావు గార్లు హరిజనులకు దేవా 

లయ, పవేళ ౦ కలించాలని ఉదో ధం చారు, 

గాందీ నిరా హోర వత విరమణ తర్వాత మే 80న 

బెజవాడ లోని కార్మికపురంలో హరిజన 

తలంట్లు పోసి భోజనాలు సపెటారు. పాదు రి సుంద 

రమ్ము, కొల్లా కనకవల్లి _తాయాకమ్మగార్తు, మరి 
కొందరూ నొ నె జామ్సు గూడ్సు షెడ్ వద్ద వున్న హరి 

జన పాకల 'వద్దకుపోయి, తలంటు కొనేందుకు నూనె 

వగైరా ఇచ్చారు. ఫలహారాలు పంచి పెట్టారు. అయ్య 

చేవర కాశేశ్యరరావుగారి అధ్యక్షతన బహీరంగ నభ 

జరిగింది. కాకునూను ను లక్ష్మయ్య చౌదరి, ఆచార్య 

ంగా, నూకల వీరరాఘవయ్య (శ్రీమశ్ఫేగార్లు అస్సృ 
తా నివారణకు అందరూ కంకణం కటు కోవాలని 

వొలబొలిక లకు 

మే నెలలో విశ్వేశ్వరసా షమి ఆలయాల్లో కూడా 

హరిజనులకు (ప్రవేశం కల్పించ బడింది. కొన్ని 

బావులలో హరిజనులు నీళ్ళు తోడుకోవడానికి 

అవకాశం కలించారు, : 

ఈ విధంగా ఈ కాలంతో జరిగిన నభలు, తర్వాత 

గాంధీ పర్యటనను మరింత జయప్రదం చేయడానికి 

దోహదం చేశాయి... 

హరిజన నిధికై 1933 లో గాందీ. 

'వర్యటన 

1088 డిశంబరు 16 న బెజవాడ 

జిలాలో గాందీ హరిజన నిధి ట్ 
రాకతో వ 

లా (సభాదాన్ని 

37. 

(పార ంభమెంది .గాందీకినాయకులే కాక (ప్రజలుఅత్యంత 

ఉత్సాహంతో ని స్వాగతమిచ్చారు. దుర్గా విలాస్ (కాశీ 

నాథుని నాగేశ్వరరాపుగారి నివాస భవన. ) లో ఆంధ 

మహిళా సంఘం, కృష్ణాజిల్లా హరిజన "సవకసుఘం, 

ఆం్యధరాష ష్ష్రు అన్నృశ్యకా “నివారణ, సంభఘు హిందీ 

(వచారక సంఘం వారు గాంధీ! పూల నూలలు వేసి, 

హిందీలో సన్మానప్యత్రాంను సమర్పించాడు. అల 

సటగా పునా చ త్రవరు  వడుతునా . నిరీత 

mR కబన పారి 

మొదట ఈడ్నుగల్లు వెళ్ళాడు, ఖాదీ దండలు, 

పూలమాలలు సన్మాన ప ప్మతా లు..పిటితో పాటు రు 150లు 

ఇచ్చారు. గాందీ ఉపనా శ్రిసనంతరం నగదూ, నగలూ 

సమర్పించ వలసిందిగా కోరగా, ఒక నాలుగ్భళ 

జాలిక రోలకులను ఒకహారిజన 

పొదిగిన ఇత్తడి బులాకిని ఇచ్చారు. 

జాలిక బంగారం 

ఆనాటి మధ్యాప హ్నృం సుమారు వెయ్యి మంది 

మహిళలు దుర్గావిలా స్లో సమావేశమయ్యారు. 
గాందికి రు. 120 లు సమర్శించారు. తర్వాత దుర్తా 

కళామందిరంలో నానిక హరిజన కార్యక ర్ర 

ఆంధ్రరాష్ట్ర అస్పృశ్యతా నివారణ సంఘ కౌక్య 

వర్గ సభ్యులు, హారిజన రచయితలు, కవులు, (గంథ 

క్ర "రూ సమావేశమైనారు హరిజన కప్పలు గాందిీని 

సుతించుతూ రాసిన హణేయాలను చదిదారు. ఆ తర్వాత 
షాగోషి సభలో గాంధీ కొన్ని (ప్రశ్నలకు జవా 

ల ఎరు. 

సాయంత్రం 4 

టో 

గంటలకు బహిరంగ సభ 

జరిగింది. కలక ల్లా తా నుంచి తెప్పించిన రౌడ్ స్పకర్డు,. 

మార్గ మధా కన్నే చెడిపోయాయి. అప్పటివరకు 

బెజవాడ లో రు. 8982-80 వసూలై నట్లు గాంధీ 

చెప్పారు. తనకిచ్చిన. రెండు సన్మాన 'స్మత్రాలను 

వేలం వేయగా రు. 104-0 వచ్చింది. 

మొగ।లాజపురంలో క కా(టగడ్డ రామసతమ్మగారు 

గాంధీకి రు: 116 విరాళంగా “ఇచ్చారు. అప్పటికి 

ఆమె. కొద్దికాలం. కిందటే జె లునుంచి విడుదలె 

వచ్చారు. ప్రభుత్వం ఆమె. యింట్లో వస్తువుల్ని 

చేలంవేసి, జరిమానా” మిసహాయించుకుని "మిగిలిన 

థ్. 80 లు యిచ్చివేశాళ్లు. ఆ ద. 8 లకు తోడుగా 



లొలొ 

రు. 36లు చేర్చి, మొత్తం రు. 116 లను మరికొన్ని 
ఆభరణాలను పారిజన నిధికి ఆమె సవరించారు. 

17వ తేదీన గాంధి, ఆయన బృందం పునాదిపాడ్రు, కోమటిగుంట, కలువపామ్తుల (గ్రామాలకు వెళ్ళారు. 
గాంధీకి న దాభంగం క కలగకుండా యీ [గామాలవారు 
నీధ సమర్పించారు. పునాదిపాడు వారు రు. 116 లిచ్చారు. ముదునూరులో గాంధీ రెండు చేవాల 
యాల్లో హరిజన (పవేళ ఉత్సవాలు చా 
(గామవాసులు రు, 
కే, రా జమ్మగారు రు. 28_14._6, మరికొందరు తమ 
ఆభరణాలు సమర్పించారు హరిజనులు గాందీకి 
హోరత్రి పట్టి, క బ్బరికాయలు యిచ్చారు. 

గుడివాడలో ఆహ్వాన సంఘం, హరిజన సేవక 
సంఘం, విద్యార్ధి బృందం స్వాగత పత్రాలు సమ 
ర్చించారు, గుడివాడ, నందివాడ, దొండపాడు, జొన్న 
వాడు దండిగానపూడి, విరివాడ (గ్రామస్తులు సుమారు 

1000 లు సమక్చించారు. బంగారు 
జనలు బంగారు తీగ గల పగడపు తావళాలు 
యిచ్చారు. చిరుత (సాయంలో వున్నా పూనూరి 
వెంకా రె్జెగారి కుమా రె బంగారు గాజులను న 
ర్పించిండ్. గాందీ క్త పంగా ఉపన్యసించారు. తర్వాత 
సిదాంతం అనే గామావికి వెళుతూ, త్రోవతో బొమ్మ 
లూ; రులో ఆగి, అక్కడ దేవాలయాన్ని హరిజనుల 
(పవేళానికి తెరిచారు సిద్ధాంతం (గామంలా శ) సంతాన 
వేణుగోపాలస్వామి, * శ్రీ దు | _నాగేశ వరసా పి 
దెవాలయాలో పూరిజన ప్రచే్యం కలించారు. శ్వ 
గుళ్ళకు ధర్మకర అడుసుమిల్లి గోపాలకృష్ణయ, 
గారు. రరగాపురం ఎీటు జమిందారు. చేయన్ 
యింటో నే బెజవాడ లోకూడా గాందీకి వసతి ఏర్పాటు 

సాయంకాలం రండుంబావుకు గాంధిని మహిళలు 
(పత్యెకంగా సందర్శించారు. బంగారు, వెండి నగలు 
సమర్నించారు. చౌటప శ్రి (గ్రామస్థులు రు. 9 
జ న్ననా డు చాన స్తవ్యులు రు. 30, గొల్వేప ల్రివా 

48_6._0, పెదమద్దాలి నివాసులు రు. గలు 
పందిన నిధికి ' సమర్పించారు, మహిళలు దాదాప్త 
రు 509 విలువగల వస్తువులు సమర్పించారు. 
నగలు: “సమర్పించిన వారితో చలసాని చచ్చదమ్మ. 
బొప్నని సౌకాగ్యమ్మం “యలమంచిలి: శకి కి రేభమ్మ? 

తి గ 
i 

408 నిధి సమర్పించారు. 

బ్ో చాపరాల సౌభాగ్యమ్మ, వల్ల భనని సతామహలక్ష మ్మ త్రీ అట్లూరి వీరమ్మ, కొల. నాగరత్నమ్మ, ఘంటా 
మల్టి కా కౌంబ, మిక్కిలినేని సితారామమ్మ. సూర పేని 
వెంకటసేతమ్మ, కొడాలి అంజమ్మ, కొమార 
శెషమ్మ, చెరుకూరి సత్యవతమ్మ, పొట్లూరి వ్ 
వతి, ఆచంట ఢ్రీరామమ్మ, అడ్సుమిల్రీ' పచృమ్మ. 
పర్వతనేని ర్రరానమ్మ. (తిపిరినేని అన్నపహూర్రమ 
మం గపాటి లక్షీ నరసమ్మ గా ర్త వున్నారు ఫ్ 
గాక, కండప్టి కోటి రెడ్డి, రామిలే రెడ్డి వెంకయ్యగార్ద 
చెరొక ఉంగరం సమరించారు, 

తర్వాత 7 గాందీ అంగలూరు వెళ్ళగా అక్కాడ 
పర్వతనేని, భూషయ్యగారు రు రు. 116 లు యి చ్చారు. 
పొరుల తరపున రు. (0 లు యిచ్చారు. క్మ మలమ్మ, 
లీలావతి, అమృతంగార్లు దింగారు నగలు సమర్చిం 
చారు. సభతో అస్పృళ్యత పాటించకుండా అందరూ 
కలిసికూచున్నారు. 

కొంతసేపు కౌతవరం, పెడనలలో ఆగి గా ౦దీ 
బందరు చేరారు. ఆంధ జాతీయ కళాశాలలో సాయం 
(తం 6 గంటలకు బహిరంగ సభ జరిగింది. 

గీ 

కృష్పాజిల్తా బోర్లు, మున్సిపాలిటీ, వ హాందీ (పెమీ 
మండలి. తూర్పు “కృష్ణా పొందు 
మహిళా సంఘం, విద్యారి సంఘం, 
మాం(ధుల సంఘాలు సన్మాన పత 
చాయి. అఖిల భారత చర్ధా సంఘం ఆం|ధకాఖ, హరిజనులు తయారు చేసిని ఖద్దరు వస్త్రాలు. సన్న 
ఖదరు, మేలురకం తివాచీని. చీతా సనోస్న గాంధీకి 
కాస్క_లుగా సమురించారు, 

బందరులో గాందీ హరిజన నిధికి ఆంధ ఇస్సూ 
200, స్రీలు రు. 116_8_0 లు, 

కృష్టా అర్బన్ బ్యాంకు రు. శిర, హిందూ కౌలేజి 
సిబ్బందీ_ విద్యారులూ రు. 28. 13.0, నోబుల్ 
కాలేజి సిబ్బంది దట 29, నోబుల్ కాలేజి విద్యార్థులు 
రు. 65.40 గొల్ల పల్లి రాజా రు. 116.లు సమక్చేం 
చారు. టికెట్ల ద్వారా" రు. 420, చిల్లర _ 
2115. 0 సమర్పించ బడ్డాయి. తర్వాత గా 

బి దోర చల్ల పల్లి వెళ్ళారు లి ఎరు 
గాంధీగారి: కాళ (కమం ఆలసంగా 

అచ 
రెన్సు సిబ్బంది రు 

చ దవ లలో గా / § 
(ప్రారంభమైనా, (ప్రజలు! అము మీతో త్సాహంతో . స్వాగత 

ల 



మిచ్చి చరాళొలు సమర్నించారు. సగలిచ్చారు. (ఏవరా 
అకు దివి తాలూకా చరిత చూడండి. 

బందరు నుంచి బెజవాడ వెశ్ళేముందు సానిక 
సటకులు (ప్రదర్శించిన “నందనా రు” నాటకౌన్ని 
గాంధీ చూశారు. ఆ నాటకం తాలూకు వసూళ్ళు 
రు. 400 హరిజన నిధికి యిచ్చారు. ఒక వెండి 
పళ్ళెం, వెండి చృటంలో గాందీ ఫొటోను కూడా 
యిచ్చారు. తోవలో పొమ(రు, కంకిపాడు (గ్రామాల్లో 
గాంధీగారి హరిజన నిధికి రు. 250 సమర్పించారు. 
రాచి జిల్లాలో సుమారు 10 చేల రూపాయల వరకూ 
అల్ల 
హారి న్నిధి వనూలేె ౦ది. 

గాంధి హరిజన నిది "సేకరణకై శః జిల్లాలో పరం 
టించినపుడు, ఆయన హరిజన, సమస్యే సైన్టశేకాక, 
ఆం|ధులకు చేసిన కొన్ని హితదోధతు గమనింప 
దగినవిగా వున్నాయి. 

“అస్పృశ్యత మహా పాతకం. మనమందరం 
ఒక్క-'టెనపుడు మనతో ఎక్కవ తక్కువలంటూ 
ఉండకూడదు. మీ సొంత సోదరుడై న హిందువును 
అస్పృళ్యుడుగా మీరు పరిగణించకూడదు” ఇదే 
ధోరణిలో అన్నిచోట్లా గాంధీ ఉపన్యసించారు. 

బెజవాడలో గాందిని స్తుతిస్తూ కవులు గేయాలు. 
చదివినపుడు ఆయన కవిత్యం కళల పాతను ఇలా 
స్పష్టం చేశారు. 

“ఆం ధదేళ ంలోని (వజలు పద్యాలు అల్లడంలో 
వాటిని మధురంగా చదవటంతో (ప్రసిద్దులని నాకు 
బాగా తెలిసిన సంగ తే. అందుచేత మీరు కః రోజున. 
చేసిన (ప్రదర్శన కొంతవరకు అనవసరమని నౌ అభి 
పాయం. కవిత్వంకానీ, కళకాసీ సత్యం నిరూపించే 
విగా ఉండాలి. అంతేకాని వాటిని పాగ డ్లకు ఉపయో 
గించకూడదు. కవిత్వాన్ని అందుకు ఉపయోగించడం 
వల్ల కళ క్షీణించటమేకాక, సత్యభంగం కూడా కలుగు 
తుంది.” 

ఆంధ్రదేశంలో హరిజనయా(త్ర ముగించుకొన్న 
తర్వాత: పాందూప్పరంనుంచి, ఆం(ధ్రదెశా నికి వీడ్కోలు 
సందేశం ఇచ్చాడు గాంధి. అందులో ఆంధుల లోటు 
వాటను కూడా -పేదా గ్రాంటూ ఇలా అన్నాడు : 

“మురు నా పై చూపిన (పేమకు' 'కృత జ్ఞ త కేరిే 
ముందు, మీ రతి లోటుపాటులను చెప్పకపోవటం సరి 
కాదు. స్వయంశే సవకులు, కౌర్యక ర్హలు కష్టపడి పని 

29. 
చేసిన మా రాట వాస్తవం కొన్ని, ఇన్నాళ్ళ అనుభవం 
తరవాత కూడా కమ క్ ర్రవ్య౦ గురించిన సంపూర్త 
జానం వారికి కలగలేదని చెప్పవలసి వచ్చినందుకు 
విచారపడు తున్నాను. సమావేశాలు ఏర్పాటుచేసి 
నపుడు, వారు: చిన్న చిన్న విషయాలలో కూడా (ద్ద 
తీసుకోవలసి ఊంటుంది.... .... ఆం. ధదేశంతోని 
స్వయం సేవకులు దూరాఠో "చనతో పని చేసినట్లయితే , 
వారు అద్భుతమైన కార్యాలను నిర్వ ర్తి రించ గలరు. 
ఆం(ధదేశంలో & అత్యధికమెన భావో చేకం, శ్రద్ధా 
భ క కులు ఉన్నాయి. ఆ శ్రద్ధాభక్తులతో పాటు వినమువ నా 
జ్ఞానం అలవర్సుకో వాలని , వారిని నేను కోరు 
కున్నాను. " 

గాంధీ, ఆంధ్రుల రోటుపాట్లను ఇలా కుండ 
లుకొట్రినట్లు చెప్పినప్పటికీ, ఆం(ధ్రులపట్ల ఆయన 

ట్ లోగడ “అత్మ కథ”లో రాసిన ఈ వాక్యా 
అతో స్పష్టమౌతుంది : : 

 “తమిళంగానీ, _ తెలుగుగానీ తెలియకపోవటం 
నాకు. ఇప్పటికీ చాలా తలోపంగానే కనపడుతూ 
వుంది........ నాకు ఎవరై నా ఒక తమిళ మిత్రుడు 
కానీ, తెలుగు మి(తుడుకా నీ కనపడినపుడు దక్ష 
కా(ఫికాలోని తెలుగు, తమిళ "స్నేహితుల విభా వసం, 
గట్టుదల స్వార్ధరపాత త్యాగం__ఇవన్నీ నా స్మృతి 
పథంలో క్రి వసాయి.” 

రౌలట్ చట్టిం నిరసన సందర్భంగా మ(దాసురో 
(ప్రైనంగిహ్తా గాందీ ఇలా అనా ఎదు: 

నాకు దక్షిణదేశం స్ నాంత ఇల్లువలె ఉంటుంది. 
అందుకు కౌరణం దక్షిణాఫ్రికా ఉద్య “ముం. తెలుగుల 
పైననూ, తమిళుల పెననూ నా క్రొక్ర ప్రత్యేక హక్కు 
ఉన్నట్లు భావి సాను" దక్షిణాఫ్రికాలోని ఆ సజ్జను 
ఇన్నడూ ని నాశ నవ మ్మకౌనికి భంగం కల్లి ంచలేదు. 39 

1994 39 సంవత్సరాల మధ్య 
అతివాద ఉద్యమాలు 

" రెండవ సత్యా(గహ ఉద్యమం తర్వాత కాం గెస్ 

అనుయాయులతొ ముఖ్యంగా యువకులలో నిరాశా 

నిస హాలు వ్యాపించాయి, స్వరాజ్య నాధనకు | 

గాంధీమార్గం కాక ఇతర మార్గాల గురించి ఆలో . 
చనట రేశెతాయి. అప్పటికే జైళ్ళలో వ్యక్తిగత 

విస్త నవాదు€ "త్రో కౌంగ్యగెస్ వారిక్. పరిచయా శేర్చడి 

| 



నాయి. వ్యకిగత ఏపవవాదులలో కూడ 1$8 ర య 

నాటికి కొంత ప రివ రన వచ్చింది. వ్యక్తి హత్యల 
పరాకౌక, కార్మిక కర్షక సంభఘాలేర్పరచి సోషలిజం 
యంగా తాము పనిచేయాలనే ధోరణికి కొందరు 

వచ్చారు. 1920 దశకంలో చిన్న చిన్న (_గూపులుగా 
ఏర్పడి, కార్మిక కర్షక జనంలో పనిచేస్తూ, (ప్రపంచం 
లోని కమ్యూనిస్టు తదితర విప్లవ నాయకులతో 
సంబంధాలు పెటుకొని, కౌన్బూూర్, మీరట్ కుట 
కేసులలో శిక్షలకు కమ్యూనిస్టులు గురయ్యారు. 

కమ్యూనిస్టు పార్పి 1934 జూలైలో నిషేధింప 
బడింది. ఐనా 1994 సెపైంబరులో పుచ్చలపల్లి 
సుందరయ్య గారి కృషి ఫలితంగా, రాష్ట్ర కమ్యూనిస్టు 
ఆర్లనై జింగ్ కమిట ఏర్పడింది. కృష్ణాజిల్లాలో బప్ 
రంగంగా పనిచేస్తున్న అతివాద వేదకల్ని ఉపయో 
గించుకుంటూ కమ్యూనిస్టులు పనిచేయసాగారు. 

1934 మేలో అఖిల భారత కాం[గెస్ సోషలిస్టు 
ప్రథమ మహాసభ జరిగింది. వివిధ రాషా9లలో 
కాం|గెస్ సోషలిస్టు పార్సీ శాఖలను స్థాపించాలని, 
వాటి ఆధారంగా అఖిలభారత కాం గెస్ సోషలిస్టు 
పార్తీ స్థాపించబడుతుందనీ తీర్మానించింది. డానికి 
అనుగుణంగానే జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య, బసవ 
రాజు రంగళాయిగారు 19084 జూన్ 2 న ఆంధ 
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు సమావేశం జరిపారు. 
ఆచార్య రంగా అధ్యక్షత వహించారు. దీనికి 
హోజరె న వారితో ఈ జిలారోని కౌంగెస్ వాదులు 
ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు, కొడాలి ఆంజనేయులు 

ట్స 

గార్లు ఉన్నారు. డిసెంబరులోగా సోష్షలిసు పారీ ౧ 
శాఖలను ఎర్బర్చడానికి ఒక ఆరె జింగ్కమిటీసీ 

. వ స సూ 

ఏర్పరచింది. దానిలో ఈ బిలాకు చెందిన అన్నె 
౧ అంజయ్య (ముదునూర్చు, వల్హభనెని రామ్మబహ్మం 

(జమీగొల్వేపల్లి), నసరుదీన్ భాన్ (బెజవాడ), 
2౮ రు 

ఇంటూరి వెంక పేశ్వరరాపు (బెజవాడ) గారు 
cc? ఉన్నారు. ఈ సమావేశం తర్వాత బెజవాడ, గుడివాడ 

లతో కాంగెస్ సోషలిసు పారీ శాఖలు ఏర్బృుడాయి. 
(a) యు (క) 19834 జూల 10 న కృషాజిలా కాంగెస్ సోష ర డా ఉం లిసు పారీ ఏర్పడింది. అధ్యక్షులు గదె లింగయ్య, 

ఛు ,. 

కొర్యదర్భులు వల భనేని' రాసు బహ్మ ౦, వెల ౦కి స ౧ ౧ పూర్ణ చంద్రయ్య గార్లు, కౌర్యవర్ష సభ్యులలో మదు 
క్షా కూరి చంద్రశేఖరరావు, చలసాని జగన్నాధరావు, 

G 

గ్ గ్ర న తీ శ ష్ | త్రి జ్లూటోల్లా నల రిత్యా 

కొసరాజు శేషయ్య, పోచిరాజు కృష్లారావు, అన్నె 
అంజయ్య, పిడికిటి రామకోటయ్య, వల్లభనేని వెంక 
(టావుగార్లు వున్నారు. 

ఐతే కాం్యగెసుకూ, కాంగెసు సోషలిస్టు పార్టీకి 
దూరంగా కొన్నాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు నున్నారు. ఆ 
కౌలంరొ కమ్యూనిస్టులు, కమ్యూనిన్లు అభిమానులతో 
కలిసి, “కూలీ రక్షణ సమితి” (Labour Prote- 
ction League) ను ఏర్పరచారు. 1885 మార్చితో 
గుంటూరులో మొట్టమొదట యా సంఘం స్థాపించ 
బడింది. కృష్ణాజిల్లాలో 1935 అక్షోబర్ 10న బెజ 
వాడ రోను, అంతకుముందు 1085 జూల 1న 
బందరులోను “కూలీ రక్షణ సమితులు” హాపించ 
బడ్డాయి. బెజవాడ సమితికి పిల్లలమర్రి వెంకటేశ్వర్లు 
గారు కార్యదర్శిగా, మద్దుకూరి చంద్రశేఖరరావు, 
కొసరాజు శెషయ్య, చలసాని వాసుదేవరావు, శ. శ్రీని 
బాసరాపు, అల్లూరి సత్యనారాయణ గార్లు కౌర్యవర్శ 
సభ్యులుగా, చాపల వెంకతేశ్వరరాపు, వాండాను 
సన్నయ్య, కృ త్తివెంటి కుటుంబరావు, సోములు 
వగైరా సభ్యులుగా పనిచేశారు. బెజవాడ శాఖ, (పెస్ 
కౌర్మికులలోను, రైల్వే కౌర్మికులలోను పని చేయటం 
(పారంభించింది, కార్మికుల హక్కులు కాపాడటం, 
కార్మికులకు సంబంధించిన సాహిత్యాన్ని (పచారం 
చేయటం, సామాజ్య వ్యతిరేక ది నో త్స వాలు 
జరపటం-ఈ కూలీ రక్షణ సమితుల కౌర్య (క్రమంగా 
ఉండేది. 

యువజనోదు మాలను నిర్మించి, వారిని అతివాద 
ఆకర్షించటం (పారంభించారు 

కమ్యూనిస్టులు . 

ఈ సందర్భంగానే 1086 జనవరిలో కాకినాడ 
అన్నదాన సమాజంలో ఆంథధరాష్ట్ర యువజన మహో 
సభ జరిగింది. ఈ సభను అవకాశంగా తీసుకుని 
అక్క_డఅంతకుముందు రాత్రి ఆంధ్రరాష్ట్ర కమూ ్యనిసు 
పథమ మహాసభ రహస్యంగా జరిగింది. ఎస్, వి 

ఘాపే, సు ఎదరయ్య గార్లు హాజరయ్యారు. ఈ సభకు 
హోజరైన కొద్దిమందిలో తుమ్మల వెంకటామయ్య 
గారు (గుంటూరు జిల్లా నుంచి వున్నారు. 

1986 మార్చి 26 న బెజవాడలో జంగిన కృష్ణా 
యువజన మహాసభకు బి. శివయ్య గారు అధ్యక్షత 
వహించారు. 1937 లో బందరు: మినర్వా వహోలులో 

గ 

1 య. 



నం(గామ బరి [తో 

యువజన మహాసభ జరిగింది. కానూరి రామానంద 
చౌదరిగారు ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షుడు. కౌ్రగడ్డ 
నారాయణరావుగారు అధ్యక్షత పహించారు. ఆ 

రోజుల్లో సోషలిస్టు నాయకుడుగా వున్న జా టన లా 

మహాసభను ప్రారంభించారు. ఆయన ఉపనా కసం 

శభుత్వానికి హడల త్రించి, అరెస్లు. చేసింది. కాని 

క్జా జాందోళన ఫలితంగా “విడుదల చేసింది. 

బి 

త్ర 

ఇతర £ లాళ౯లొ "వలెనే ఈ జిల్లాలో కూడ కమ్యూూ 

(ప్రభుత్వం కన్నెర్ర 

మరి వక టెశ్వర్లు (బెజ వాడ )గారు 

యిచ్చిన ఉపనా న్యానం రాజ్యదొహ హరితం కంగా పుందని 

౦ కఠఠినశ్క్ష 

విధించింది (ప్రభుత్వం. అసలులొ మాడా జిలా జడ్ 

ఈ శిక్షను ఖాయసరచాడు, ౯? 

1936 తో తిరిగి కౌం(గెను సోషనను పార్టీ తోను, 

కాం(గైసులోను కమ్య్యూనిసులు చేరారు. “కృష్ణాజిల్లాలో 

కాం్యగెసు సోషలిస్తు పార క కార్యదర్శిగా. వెల్ల 0కి 

విశ్వేశ్వరరావు, సహాయ” కార్యడ దర్ములుగా కంచర్ల 

అరెస్తుచేసి 1936 ఆగస్టు శస సంవత్సరం 

ఫ్ 

వెంకట్రామయ్య , క్త కి వెంటి కుటుంబరావుగారు 
(na) 

కార్యవర్ష సమ్యలుగా సరాజు శేషయ్య, గదె 
య 

లింగయ్య, చలసాని వానుచేవరావు. ఇంటూరి వెంక 

"ప్రేశ్వరరావు మొదలె. సవారునా షి. 1086 సె ప్పెంబరు 

26, 27 తేదీలలో రాజమండ్రిలో జరిగిన ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కాం|గెను సో షలిస్లు పార్టీ ద్వితీయ మహాస భకు 

వెల్లంకి విశ్వే? ఫ్వరరావు, “చలసాని వానుదేవరాపు, 

5 కోసరాజు శెషయ్య, వంకసూరి శాస్త్రగార్లు హోబ 

రయ్యారు. ఈ మహాసభ సూతన కార్యవర్త ౦లోకి 

కృష్ణాజిల్లా నుంచి చలసాని వాసుదేవరావు, ఇంటూరి 

వెంక శేశ్వరరావుగార్హ సు ఎన్నుకొన్నారు. 

ఈ మహానభ 

యిచ్చిన ఉపన్యానా నికిగాను పుచ్చలపల్తి సు 

గారికి రెండేళ్ళు జె జె లుశిక్ష విధించిబడింది. 

ఈ ర రోజులలోనే రాజకీయ పాఠశాలలు రాజకీయ 

పరిజ్ఞానం పెంపొందడానికి. తోడ్పడ్డాయి. నిడు(టో 

లులో రంగాగారు స్థాపించిన రై తు పాఠశాలలోను, 

ఆ తర్వాత కొ త్రపట్నం... “మంతెనవారిపాలెంలో 

సోషలిస్టులు కచ్య్యూనిస్తులు. జాతీయవాదుల సహాకొ 

రంతో' నిర్వహించిన వె పాఠళాలల్లోను. ఈ జిల్లా యువ 

కులు పాల్గొన్నారు. కొ 

A 

“సందర్భంగానే రాజమండ్రిలో 

౦దరయ్య 

త్సపట్నం రాజకీయ” పాళ్లశా. 

41 

లను మ్నద్రాను ప్రభుత్వం నిషేధించినపుడు. ఆ నిషే 

ధాన్ని ధిక్కరించి లాఠీ చెబ్బలుతిని జైలుకు వెళ్ళిన 

యువతీ యువకులలో ఈ జిల్లావారు కూడా (ప్రముఖ 

పాత పహించారు. చండ్ర రాజేశ గరరావుగారు 

అందులో ఒకరు. 1939 మేళో తిరుసా 

తునికిపాడుతో జరిగిన రైతు 

రు తాలూకా 

కు విద్యాలయంలో నైజాం 

రాష్ట్రంతో సహో అనేక (సదేశా అ నుంచి వచ్చిన 

యువకులకు రెతు , సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు నాయ 

కులు రాజకీయాలను వ్ బోదీంచారు. 

తు ఉద్యమాలు 

1 బిటిష్ ప్రభుః సం మీద, వారి తాబెదార్ల మీద, 

జమీందార్ల మీద రై తులు అనేక సందర్భాలలో “తరుగు 
వాటు చేశొరు. అవ్ కొన్ని శాంతియుతంగాను, మరి 
కోన్ని సాయుభంగాను జరిగాయి. 

జిల్లా కూడా (ప్రముఖ ఐ పాత వహించింది. 

1871 తో జమీందారు పెంచినందుకు 

నిరసనగా మెడూరు, ఉయు ర్ ఎ'సైట్ట రత తులు 80 

(గ్రామాల్లోని తమ హముల్ని వీడు పెట్టారు. 1880లో 

వల్లూరు "ఎన సెట్ రైతులు, జమీందారు భూమిశిసు 

పెంచినందుకు నిరసనగా పోరాటం సాగించారు. 

1894 లో నీటి తీరదా హెచ్చించినందుకు నిర 

సనగా కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ర తులు తమ 

భూ సుల్ని " దున్నకుండా వదలివేసి పోరాడారు, 

1894 లో ఏలూరులో కృష్ణాజిల్లా రె తుల మహాసభ 

జరిగింది. (అపుడు ఏలూరు కృష్ణాజిల్లా లోనిదే) నీటి 

పారుదల రేటు హెచ్చింపును రద్దుచేయాలని. అలా 
చేయకపో తే భూముల్ని నె సాగు చేయకుండా వదలి వేయా 

లని ఈ మహాసభ తీర్మానించింది. (ప్రభుత్వం ఈ 

హెచ్చింపును ఉపసంహరించుకొనక తపిందికాదు 

1922.24 సంవత్సరాల మధ్య అల్లూరి సీతారామ 

రాజు వేవదీసిన పితూరీ పధానంగా, ఎక్సయిజ్ 

అటవీ ఉద్యోగుల దౌర్జన్యాలు, పోడు వ్యవసాయంపై పె 

విధించిన ఆంక్షలు, కమైప్పల్లలు, పశుగ్రాసం, క్ు 

ప్పల్ప లకు చెట్లు కొట్టడం లాంటి హక్కుల పై (ప్రభు. 

తం పన్నులు విధించటం మొదలగు వాటికి నిళ 

సనగా బ్రయలుదేరినదే.. Mr 

.. ఇరవయ్యో శతాబ్దం మొదట 'దళకంలోనే, కష్ణా 

జీల్లా ర తు సంఘాల నిర్మాణం (ఫ్రాఠం భై 

అందులో క Stay 
ద 

శి స్తులు 
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“108 "పక్రోబక్ర్తో, 'మాజెళ్ళతో. | “సుడిపాఢ 
త తాలూకా కె తు మహాసభ జరిగింది, 1915 6 లోక కృష్టా 
జిల్లా రె త్ సంఘం ఏర్పడింది. , 1919 & "కృష్ణా 
జిల్లా రె తుల సాంవత్సరిక మహాసభ జరిగింది. 1979 
మార్చి 31 న గాంధీ బెజవాడ వచ్చినపుడు ఆయన 
ఉపన]సించిన. సభతో రె తులు. ఒక సనా 'శ్రినప్యతం 
సమర్పించారు, అందులో చ తులు పడే ఇబ్బందులను 
“ప్ ద్రా గ్రాన్నాడు. 1020 

శ 
5 

నూజివీడు జమీందార్హకు వంరేకంగా. కడియాల 
చంద్రయ్య పెద్ద పోరాటం నిర్వహించాడు. ము కాల 
జమీ౨దారుకు వ్యతిరేకంగా గుణం కృష్ణారెడ్డి "పోరా 
డాడు. 19 వ శతాబ్దం చివరలో, చల్లి పల్లి .జమీం 
దారుకు వ్యతిరేకం: గై గొథైప్తాటి ఐ వాంకృష్ణమ్మే పోరా 
డాడు. 
స ష్ట్ర కై తు సంఘం. పృనరుదరించ 
డిన ర్వాత రైట్ ఉద్యమం ఈ జిల్లాలో 

వేహ్ళాఘుకుందే. ఏ ఐడవ రాష్ట్ర రైతు మహాసభ" వీర 
పల్లి లోను, శీ వరా ( రాష్ట్ర రేకు మహాసభ 1989 లో 
బెజవాడలో ను జరిగాయి. రైతు సంఘానికి అధ్యక్షు 
లుగా కొమా రెడ్డి సత్యనారా ప్రధాన 
కార్యదర్శిగా చలసహే ని వానుదేవరావు ఎన్నుకోబడ్డారు. 

1987 చరిత్రాత్మక రైతు రక్షణయా త ఉచ్చా 
పురంనుంచి, మ్నదాను దాకొ' అధ్యవ్షం "కార గదర్భులైన 
కొమా "క్రి రెడ్డి సత్య నారాయణమూ చలసాని వాసు 
దేవరావృ గార నాయక కత్వాన. జం 'బడింది. 
అపుడు కౌం(గైను (భుతు పం" ' అధికారంలో వుంది. 
రె త తుల కషాలను, జమీందారీ రై తుల 'కడగండ్ల'ను 
మదాసులో పక్వానికి వీరు. “మెమొరాండం ద్వారా 
సమర్శించారు... : చు 

సాహిత్యం పె పెన షేధాలు' న 0 
దై ఇనయ్య నాట స్య అనే 
మేవ నల మరు నుంచి, . తర్తువాత్త 
వెలునర్నాటు. ఐే' (ప్రభుత్వం ప 3008. -ధరావతు. 
రడంతో ఆరో సంచికత్తో నే. అది ఆగిప్రోయింది. ముద్రణకు ద రనుంచి కూడ దక్షం | వ్ 1099 

లగ 

సాలా. 
వం టై 

శ 
సభాం | ళ్ళ లే 

వం ష్ గః లం ఈ "శ! నొ 

ఇ 1; 

నుంచి కొన్నాళ్లు పేలువడింది. తర్వాత 

నందుకుగాను 

_ పక్షవ జీర 

భంద్రర్లు, నురచి 

శ +e ల 
నై 

పలప్తాజిల్లా స్యతం త్యం ర 

గట్ట లింగయ్యగాః రు రాసిన విప వ వీరులు” 
(గంథొన్ని (ప్రభుత్వం నిషేధించింది. వీరే (ప్రచు 
రించిన, డొమ్విడి లి గరాజుగారు అనువదించిన 
మాక్తిం గోర్కీ నవల “అమ్మ "ను కూడా ని షేధిం 
చింది. అదివరకే “లెనిన్ జీవితం” నిషేధించబడింది. 

“విప్లవ వీరులు" రహస్యంగా చదివించేవారు. 
“కమ్యూ నీ” అనే రహస్య ప్మతిక తెలుగు, ఇంగ్లీషు 
భాషల్లో రహన్యంగా పంచబకుతూ:. వచ్చింది. 1986 
డిసెంబరు నుచి వెలువడిన “నవళ EN (స్రోషలిస్త 
వారపత్రిక రెండో (ప్రపంచయుద్ధం రొవడంకో నిలిచి 
పోయింది. మొదట దీనికి మద్దూర్ అన్న పూర ర్రయ్యగారు 
సంపాదకులుగా డిక క్ష రెషన్ తీనుకున్నారు. నాజసంి 

కొన్నాళ్ళకు 
బెజవాడ నుంచి. మద్దుకూరి చంద్రశేఖరరావుగారు 
సంపాదకులుగా పుచ్చలపల్లి నుందరయ్య, కంభం 
పాటి. సత్యనారాయణ (సివియర్), తుమ్మల. వెంకట 
రామయ్య గార్లు సంపాదకనర్ష సభ్యులుగా ఈ పత్రిక 
వెళువడింది. సాయాజ్యనాద' వ్యతిరేక ఇ వ్యాసాలు రాసి 

1940 లో. సంపాదఠవర్ల౦ సె కేసు 
పెట్టింది. అప్పటికే మే 24 న కంభంపాట్ ' సత్య 
నారాయణ. (సీనియర్స్ గారికి 6 నెలలు శిక్ష 'విధించ 
బడింది, తుమ్మల వెంకటరామయ్యగారు మినహో 
మిగతా సంపాదకనర ర సభ్యులు అండర్ (గొౌండ్ కు 
వెళ్ళటం వల్ల వారిని (పభుత్వం అరెస్టు చేయలేక 
పోయింది. ష్ కటరాభుయ్య గారిని క్రొ న్నాళ్ళ 'బెజ 
వాడ సబ్ జె జెలులో పెట్టి, తక్కిన ' సంపాదకవర ర 
సభ్యుల కోసం అ న్వేషించటం మొదలు పె పట్టారు పోలీ 
సులు. వారు. దొరకనందున “నవళ ర పై కేసు ఉస 
సంహరించుకొని. వెంకట్రామయ్య గారిని “వ విడుదలచేసి, 
పోలీసు. నిఘా (గర్వ లెన్సు) పెట్టింది. ఆ నిఘాను 
తప్పించుకుని '. ' ఆయన. అండర్ (గౌండ్కు వెళ్ళి, 
కమ్యూనిస్టుపార్సీ రహస్యంగా నిర్వహించుతున్న 
స్వతంత్ర ఛార్రత్ర”. పత్రికలో. పని చేయనారంభిం 
దార “తర్వాత కొన్నాళ్ళకు బందరులో * “న్యతం[త్ర 
రత్త: వ తీకలతో కొండేపూడి లక్షీ సనా రాయణ; 

వల్ వ్ జోగోరావుగోర్లు అరెన్టయ్సాకు - వ త్రిక ఏక్కడ' ముదిగించుతున్నారో హేప్పవేని వారిని పోలీసులు 
చాలాకాలం చిత్రహింసలు పెట్టారు స కాన్షి న్లిర్ల్ణహస ర 

ల్ 

రాబిట్టీలేక పోయారు. క్రా 

ఆ 

త్రో కతా కలక సిరి 



దాచ బ్ ఎర, 

రావు అనే పోలీసు అధికొరి 
ఆధ్వర్యా న శ 

Ar. 
స్తే వే అల్ల గం ॥ మ 

శః వి ్రేహింను జరిగాయి. 

విచారించి వీరిద్ద రికీ శత్తలు విధించింది కోరు. పోరీ 
సులు ఈ హరీకా కార్యాలయాన్ని పట్టు కోవడానికి 

ఒకే రొజున కృష్ణాజిల్లా తో 200 చోట్ల సోదాలు 
చేశారు. 

యుద్ధకాలంలో. వ్యష్టి సకా గహ 
మయె ముందు ఈః జిల్లాలో జరిగిన 5 

సంఘటనలు గనునించదగ్గవి. 

1984 సెపెంఐబరు 

ఆంధ రాష్ట కౌంగెస్ కమిటీ స 

గాంధీగారి "నాయకత్వం పట విశ్వాసం (ప్రకటిసూ 
కొండా వెంకటప్పయ్య గారు. తెచ్చిన తీర్మానాన్ని 
జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య గారు వ్యతిరేకించాడు. 

nN 

తీరానా నికీ ఆరు ఓట్లు మాత్రమే వచ్చి, అది -*వీగి' 
పోయింది.అలాగే 1985 జనవరి 11 న బెజవాడ ' దుర్గా 
విలాస్తో కాశీనాధుని నా గేశ్వరరాసుగారి అధ్యక్ష తస 
ఆంధ రాష్ట్ర కాౌం(గస కమిటీ 

జాతీయ = 

యుత పద్ధతుల _ ద్వారా 
సాధించటం, తస ధే యమంటూ కేలియజేసే రాజు 

లకు బదులుగా “సత్యం అహింస” ల ద్వారా. "అనే 
సూటలి్న్న చేర్చాలని అయ్య దేవర క కాశేళ్వరరావుగాడు 

ఒక తీర్మానాన్ని (వతిపాదించగా అల్లూరి. సతంనా 

యణగారు దాన్ని వ్య తిరేకించారు. తీర్మానానికి. అను 

కూలంగా 28 మంది, వ; గతి రకంగా '30 మంది వోటు 
చేశారు. తటస్తులు 22 మంది. అంచేత కా శేశ్యరరాపు 

గారి తీర్మానం వీగిపోయింది. ఈ .రెండూ ఆనాటి 

కౌం|(గెస్ నాయకత్వం పట అనుచటలలో వున్న 

విముఖతను తెలియచేస్తున్నాయి. 1085. నవందరుతో 

కాం(గెస్ అధ్యక్షుడు రాజేం్యద్ర(ప్రసాద్ కృష్ణాజిల్లాలో 
పర్యటించాడు. బెజవాడ, : కంచికచర్ల, 

వుయ్యూరు, భట్ట పెనుష్నురు, మచిలీపట్నం. గుడివాడ, 
పామురు, గుడ్డవ లేరు, హనుమాన్ జంక్షన: 
గన్నవరం, గుణదల, నందినాడ మొదలై స చో ట్ర 

పర్యటించారు కొమరనో చ్ ప్పునె నౌదిపాడులలో కార్య 

కర్తల సభలలో (ప్రసంగించాడు. ౯౨. 

ననా (వేశా నిక్, మ్ర్కికి పదపుల స్వకొ 

రానికి ఆనాడు విముఖులుగా వున్న. కూలీ. రక్షణ 

కాని చారికీ ఏమాత్రం ఆచూకీ. “దొరకలేదు. 

(ప్రారంభ. 
కొన్ని రాజకీయ 

| న వెజవాడ దురాఎలాస్లో 

మావే మైనపుడు, 

సమావేశమై ది: 

కాంగెస్ “నా న్యాయసమ్మత మైన, శాంతీ 

“సం పూర్త స్వరాజ్యాన్ని 

స్తా దిపాడు. 

జల్ 
సమితి సభ్యులు రాజేంద్ర వస్తాద్కు. కొన్ని చోట్ల 

నల్ల జెండాలు" చూపారు. బెజవాడలో 1985 నవంబరు 

15 న పీరు రాజేర్గోద్యప్రసాద్కు. కృష్ణానదీ రైలు. 

బడ్డీ వద్ద నల్లజేండాలు' చూపారు. ఆ “రోజు రోటి 
జరిగిన బహిరంగ సభలో , ఆచోర్యరంగా. సంగం 

చుతూ,. ఈ సంఘటనను బలపరచకపోయినా , యువక, 

లలో శః అసంతృప్తి పెరగడానికి. గల రాజకీయ 

కారణాలేమిటో వివరించారు. . 

ఐతే 1937 లో రాష్ట్ర శాసన సభకు ఎన్నికలు 

నచ్చేసరికి జస్టిస్ పార్టీని, (టిటిష్ పభుత్వ అను 

కూల 'వర్షాలనూ ఓడించడానికి కమ్యూనిస్తులు, స్ష 
లిస్తులు. కొం గెస్, వాదులూ. అంతా ఏకమయ్యారు. 

Es "వన్నికలలో. జస్టిస్ పార్టీ. శే హేమా హేమీలు. 
అంతా ఓడిపోయారు, వీ, పి. పాత్రో, రామచంద్రా 
రెడ్డి, పిఠాపురం రాజా, బొచ్చిలిరాజా, జాగ ర్రమూడి 
కహ్వీసోమి చౌధరి, వెంకటగిరిరాజాలు కడి 
పోయారు . పశ్చిమ కృష్ణాలోని ఎన్నికల్లో. జయంతి 
పురం రాజా వాసిరెడ్డి ' దర్గా సదాశివేళ్వర "ప్రసాద్, 

కట్రగడ్డ వెంకట" నారోయణరావుగార్లు . విజయం 

పొందారు. మీర్జాప్పరం జమీందారు, కొళందరెడ్డి ఓడి, 

పోయారు. కట్ మ్యూనీస్లు పార్టీ నాయకత్వాన సుసంఘ' 
టితేమెన వలంటీర్లు "ఆయా కేంద్రాల్లో పర్యటించి, 
కార్యాలయాలను నిర ఇపొంచి పీక విజయానికి 'వరతో' 

తోడ్సడ్తారు. , బెజవాడ బందరు. పట్టణ "నియోజక 

వర్గం "నుంచి అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావుగాలు ' గెలు 

పోందోరు. తూర్పు కృష్ణాలో ఒక్క ' చల్లపలి రొజా 

మా(త్రం, గొట్టిపాటి (్రహ్మయ్యగారిపే పేర ఎన్ని 

కల్లా గెలుపొందాడు. వేముల కూర్మయ్య రిజర్వు 

సీటుకు కాంగగగెస్" అభ్యర్థిగా గెలుపొందారు. ఈ 

ఎన్నికల కా లంలో మునగాల, చల్లపల్లి తదితర 

జమీందారీ" ప్రాంతాల్లో కార్యకర్త రోలు," జమీందారీ 

వ్యతిరేక ప్రచారం కొవించారు.. లె _ ఎ 

అతివాద క .కాంగెస్ స్ 'సభ్యుర్నీ కారన్. నుంచి 

కొలగించడోనికి 1987 ల తీరి . సంవత్సరాలలో 

వ్రదకం జరిగింది. తః “ప్రయత్నాల గురించి 

నా "జీవితకథ, సేవా గంధము” అనే (గంథంలో 

వ. కా శేశ్వరరావుగోరు ఇట్లా రాశారు. 

ముఖ్యంగా, మా పక్సిను కృష్ణాజిల్లా సోష 

రస్ “ప కార్టాస్ స్నర్థలకు. ఆహుతి తదుస్ది, “బక 
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వర్ణమువాట 29 వేలమంది. (ప్రాథమిక సభ్యులను చేర్చగా, మరొక వర్గము వారు 85 వేల మందికి 
చేర్చిరి. 85 వేల మందీని చేర్చిన అన్నె అంజయ్య, 
పేట బాపయ్య, రేపాల బుచ్చిరామ శేషయ్య, పిడికిటి 
రామకోటయ్య , కౌకొని వెంకటరత్నం గార్లు తమ 
పేర్లన్నిటిని సొమ్ముతో నహా కాంథగెస్ మహాసభ 
అధ్యక్షులై న నుభాస్ చర్యదదోనుగారికి సమర్చించి, 
సొమ్మును వాలి పేరిట జమకట్టిరి. రెండవ వమ్ము. 
వారు' తమ డబ్బును సభ్యుల జాబితాలను ఆంధ్ర 
రాష్ట్ర కౌంటగెస్ అధ్యక్షులై న డాక్టరు. పట్టాభి సీతా 
రామయ్య, (పధాన కార్యదర్శి గొట్టిపాటి దహ్మయ్య 
గార్ల ఆఫీనులో దాఖలు చేసిం. (తిపుర కాంగెస్లో 
సుభాస్ చందజశోస్ గారధ్యక్ష పదవిని గోల్పోయిరి. 
ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌంగెస్ కమిటీకి పంపుటకు నిరాక 
రించిన 'శీక్ వేల మంది సభ్యుల "పేర్లు విషయమై అఖిల భారత కాంగైస్ వర్కింగ్ కీమైటీ ఎదుట విచారణకు వచ్చినప్పుడు, అచట సభ్యులుగా నున వ 
డాక్టరు పట్టాభి సీతారామయ్య గాం సలహాపైన వారు 
ఆ ముపష్పది'ఐదు వేల సభ్యుల (సాథమిక సభ్యత్వ మును కొట్టివేసిరి..... అటుల కొట్టివేయట సరియైన 
సనికౌదని నేను తలచినను నేనేమీయు బేయజోరక 
పోతిని. అయిదారుగురు నాయకులే వ్లీంక్రి చె లించక నుభానుచం(దదోస్ గారిపేర జనుకట్టి నందుకే వారి 
మీదనే _కమశిక్షణ చర్య తీనుకొనవలేనేగాని పావలా 
చందా చెలించిన ముప్పది ఐదువేల మంది యొక్క 
సభ్యత్వమును రద్దుపరచుట న్యాయవిరుద్ధమైన 
నిరంఠున్ల చర్య అనినా అఖపాయము.” 
ఈ విభేదాలు మరింత త్రీవమయ్యాాయి. 1939 

ఎ(పిల్లో సుభాస్ చం(దబోస్ నాయకత్వాన 
వార్వర్హు జాక్ ఏర్పడినప్పుడు, పేట బాపయ్యగాచు 
కృష్టాజిల్లాలో దానికి నేతృత్వం వహించారు. జిల్లా 
స ర్వ్వర్డ్ ద్లాకుకు ఆయన అధ్యక్షులు. కాకాని _ వెంకట 
రత్నం, అన్నె అంజయ్య, పిడికిటి రానుకొ టయ్య, 
కాట్రగడ్డ మాధవరావు, ఈమని రాజర త్నళర్మ, 
మురుకు ట్ల వెంకటప్నయ్యగార్లూ, మరికొందరు 
దీనికి అభిమానులుగా వున్నారు. 

సుభాస్ చం్యదవోస్ ప్రభుత్వం  కనుగప్పి 
తప్పించుకు పోయాక [942 మే 18న "పేట వాయి 
గారిని అరెన్లు చేశారు. తె న్లవాలేటప్పటికి, సాహ్యా 

ట్ర్ మేం బం Sod = శ్ర ప్లా జిల్లా న్యాతోం తీ జ్ఞ 
వంతులై న వాపయ్యగారి అనుచరులు విజయవాడ 
గోడల పెనోస్వాతం(త శ్ర యోధుడు నుభాస్ చంద్రబోస్ 
వరిల్లుగాక”' అనేఅక్షరాలు రాసిన వార్ పోస్టర్లు అంటిం 
చారు..వారు ఒకే రాతితో విజయవాడ నగరమంతా 
ఈ వాల్ పోస్టర్లు అంటించారు. ఇది బావయ్య గారి 
పనే నని ఆ రోజునే వారిని అరెస్తుచేసి, కన్ననూరు జైలులో డితెన్యూగా నిర్బంధింపిరు. మరల వారిని 
1946 లో రాజకీయ ఫి దిలకో పాటు విడుదల 
చెయ్యకుండా, ఆ తర్వాత ఎ్న్నకల సమయలో 
విడిచి పెట్టారు. 

గహం 
రత దిశం పట (బిటన్ అనుస 

ధానానికి నిరసనగా 1041 అక్షోబరు 17 న 
గత కాసనో ల్ల ఎఘనాన్ని [పారంభిం 

ప జిల్లాలో అక్కడక్కడా 
నిర్భంధ విధానం బారంభమైంది. 1940 జనవరి 
26 న స్వాతంత్ర కాదినోత్సవం సందర్భంగా 
బెజవాడలో హారాక్ జూగింది. ఆ రోజున అక. డక్కడా అరెస్టులు జరిగాయి. పాఠశాలలు మూసి 
వేశారు. 1940 నవంబరు నుంచి (ప్రారంభమైన ఠః న్య కీగత సత్యా(గహంలో ఈ జిల్లాలో పట్టాలి, 
కౌ శేశ్వరరావుగార్లు వున్నారు. 

వల్ల భనేని రామ జహ్మం, ఏతామహలక్ష్మమ్మ 
జమీగొలే్వేవలి లో సత్యాగహం చేయనున్నటు కలెక్టరుకు తేరియచేశారు. [10.811 న వాందటే 
అరెస్టు చేశారు, ౧తామహలక్ష్మమ్మగారకి రు. 300 
జరిమానా, కోరులేచేవరకు శిక్ష విధించారు. జరిమానా 
చెల్లించకపోతే. సూడు నెలల శిక్ష అనుభవించా 
లన్నారు. ఆమె జరిమానా చెల్లించక రాయ వెల్లూరు 
జైలులో. శిక్ష అనుభఏంచింది. రాము(బహ్మంగారికి 
ఐదు. మూసాల శిక్ష, రు. 400 జరిదూనా విదించారు, 
జరిమానా ఇవ్వకపోతే పురే నాల్లు నూనాల శిక్ష, 
రామ(బహ్మంగారు. జరినూనా చెల్లించ నిరాకరించి, 
అలీప్పరం క్యాంప్ప జైలులో “క్ష అనుభవించారు. 
40-41 వ్యక్తిగత సత్యాాగహంలో ఈ (క్రింది 
వారు పాలొన్నారు : 

౧ ' | 

1. కౌశీనాధుని పూరమలి ఖారునుడు , ' అం గా బ్లా 
శి: వేముల కూర శ్రియ స్ 

లి 



1. 

82. 

84. 
రిక్. 
86. 

సంగొమ బోర్ (త్ 

మాగంటి అంకిసీశు. 

యుగ్గ రాల బలరామకృస్ణయ్య 

డుపుగంటి లింగయ్య " 

కోర భుజంగ భూషణరావు 

తమ్మా నాగి రెడ్డి 

గోనుగుంట్ల లక్షీ శ్రశ్వరమ్మ 

ఓకా. చః అపతిరావు 

ఎర్నేని అమృతమ్మ 

ఎర్నేని లీలావతమ్మ 
ఎర్నేని కస్తూరీ దేవి 

. ఎర్నేని రొభామనో హరం 
మానికొండ సత్య నారాయణా స్త్రి 

గుళ్ళఫల్తి రామ్మబహా శ్రి 

కటి పర్ సూరయ్య 

ఐనేంపూడి శ్రీనివాసులు 

మద్దాలి జగన్నాధం (పునాదిపాడు) 
కొండపనేని నాగభూషణం ( పెనమలూరు) 
మద్దాలి వెంకట న సుబ్బ ఎమ్ము (పునాదివాడు) 

మద్దాలి వెంకటేశ్వరరావు 4 
యలమంచిలి కోటయ్య (కోలవెన్ను) 
ఉప్పలపాటి సూర్యనా రాయణ ౮” 
తుమ్మల సత్య నారాయఃం ౧9 
మద్దాలి తాతాచారి (చోడవరం) 
కోవిలమూడి రాఘవ వయ్య 09 

కంచర్ల వెంక పేశ్వరరావు 99 
యలమంచిలి వెంక_టామయ్య 09 

కొనకళ్ళ సూర్యనారాయణ (వేల్పూరు) 
ముప్పాళ్ళ ధర్మారావు (మద్దూట్య 
కుందేరు వెంక్టటావు (కుందేరు. 
కంభంపాటి వెంకటరత్నం _(ఈడుపుగల్లు 
శయ వెంకట సర్పయ్య... కొణకంచి 

రాపూరి వెంకమేశ విరు. ముప్పాళ్ళ 
కోడి గంటి సత్యనా రారాయణ ..కొణకంచి 

శెట్టిపల్తి సంగి రెడ్డి. ఆల్లూరు 

బండి తఠప తయ _బండిపాలెం. 

మరుపిళ్ళ చిట్టి విజయవాడ 
మరుపిళ్ళ (భమరాంబ " 

ఫోతిస గణపతిరావు పాత్రుడు | 

పెడిపాటి అస్పలస్వామి 09. 

. తమ్మిన నరసింహం 

కంచుపిళ్ళ పద్మనాభం 

. శీరం కృష 
rad ల . బసవరాజు రొజ్యలక్ష్మ్యమ్మ 

యా 

. జొన్నవి తుల కుటుంబ సుబ్బారావు 
న. oy 

రాములు 

నారాయణ రాపు 

* బె పిళ్ళ సింహాచలం 

. వాం[డ్రాసి అస్పలసా ప్రమ 

పోతిన వెంకన్న 

. దింకెౌ కొండలు 

పెడిపాటి పోతన్న 

. రాంపిళ్ళ లక్ష్మణరావు 

, గుజ్జారి నారాయణరావు 

. భువనకడియం నాగభూషణం 

. వేము వెంకటనురా మల్లి ని భారునరావు 

. తాటికొండ పాఠర్వతీశర 

కొప్పరావూరి సత్యనా రాయణ 

. పోతిన రాములు 

. బాడిత అప్పుల స్వామి 

సూద్ నారాయణ 

తోరి శ్రీరామయ్య 

. ఆల రాములు సోళుడు 

. రాంపిళ్ళ చిన్న 

. కోరుకొండ అప్పారావు 

పబిళ్ళ సన్నయ్య పాత్రుడు 

పిల్లి గురవయ్య 

. పిళ్ళా కనకయ్య 

- పిళ్ళా నారాయణశొస్ర్రి 

. బూరాడ రమణయ్య 

. దువ్వా వీరాసా మి 

. దుక్కౌ ఎల ల్ల య్య 

. మేదర చింతయ్య 

._ రాంపిళ్ళ కాతయ్య 

78. 
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80. 

దొలిసెటి సత్యనారాయణ 

పిళ్ళా రాములు 

సెరిపు వెంక టానుయ్య 

45 
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81. పొన్న్నూరి పరరాఘనరానుగు ప్త విజయవాడ. 
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16. 
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125. వేమూరు నారాయణమూ ర _ అవనిగడ 126. ఏలేశ్వరపు కృష్ణమూ = పెదపోటీ 
127 నందిపాటి వెంకటరెడి _ పామ(రు' 
128. నందిపాటి చలమారెట్లీ. 

a 129. తమ్మా నాగిరెడ్డి _ క్ష 
180. కామినేని సువ్చారావు =. 
101. బొమ్మా రెడి కోటిరెడి "7 a a 182. మారుతి రామయ్య _కొండిన(రు 

వ్య క్రి సత్యాాగహం చేయకపోయినా, యుద్ధ వ్యతిరేక _సచారం చేస్తున్నారనే అనుమానంత్రో 
కమ్యూనిను, యునజన, విద్యారి నాయకులను (ప్రభు, యి 

థి త్వం ఈ కాలంలో అరెను వసా వచ్చింది. వివిధ వు dd ప్రదేశాలలో అరెసయిన కౌాంగెనువాదుల తదితరుల ' చు అరెను వివరాలను ప్యతికా వారల ఆధారంగా శ ణు 
అనాలి కింద పొందు సరుసున్నాము.. ణం. 

జాని 
చి 1940 సెపెంబరు 20 న గుడివాడలో జోనుభట 

“ ae) 

యు 
సత్యనారాయణ , అడ్సుమిలి వెంకట గోపాలరావు, og) పొట్లూరి సూర్యప్రకాశరావు సూరపనేని రామశేషగిరి రావు, శెట్టిపల్లి వెంకట్రామయ్య, చెన్నుపాటి వెంక 
'పేశ్వరరావు, ం అడ్సుమిల్లి గోపాల కృష్ణమూర్తి, 
తమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణగార్లు అరెస్టయారు. | 

అక్షోబరు 1న బందరురో డాక్టర్ కుప్పా వెంకట రామశాస్త్రిగారు అరెస్టయారు. అక్షోబరు ర న వంగ 
పాటి రంగారెడ్డి, కౌనూరు బలరామయ్య గార్ల ను గుడి 
వాడ సబ్జై లుకు తిసుకువెళ్ళారు. అక్టోబరు లో న 
కాట్రగడ్డ రొజగోపాలరావు, కొండపల్లి | సీతారామ రెడ్డి గార్డు అరెస్టయ్యారు, వె[ట(వేగడరో కొసరాజు 
వెంక(టామయ్య, కొసరాజు (బ్రహ్మయ్య, మద్దుకూరి 
నాగేశ్వరరావు, జాగర్ల మూడి చౌదరి, .. కొసరాజు 

ముక్కాలుపాడు 
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నర్యగొము. బోరి [తో ee 

అన్న పూర్తాదేవిగార్ల నుడి ఫెన్సు ఆఫ్ ఇండియా చట్టం 

కింద అశేస్లు చేశారు. అన్నపూర్ణాదేవి, భర ర్త శేషయ్య 

గారిని దాచిందని విచిత్రమైన నేరారోపణ చేశారు. 

అక్టోబరు 26 న క్యాటగడ్డ క రాజగోపాలరావు, వంగ 
పాటి రంగారెడ్డి, కానూరు బలరానుయ్యా, ము నేవి 

కేశవాచార్యులు? సి. హెచ్. చాపయ్య, రా రామకుమార్ 

వర్మ. కొండపల్టి స్తార "జమ రెడిగార ను బేషరతుగా 
(ట్. ఇని, 

వదలి వేశారు. 

నవంబటు 11న కోస్య భట సత్యనా రాయణ, 

సూరపనేని రామశేషగిరరావు తమ్మారె డ్ర్ సత్యనారా 

యణ గార్లు విడుదలయ్యారు 

“డిసెంబరు 5 న జయంతిపురం రాజాకు శీ నెలల 

స్క్షరు, 750 జరిమానా విధించబడింది. 16 వ శేదిన 

గద్దె రంగయ్య నాయుడుగారిని డి. ఐ. ఆర్. కింద 

అశీన్లు చేశారు. డిసెంబర్ 21న వేముల కూర య్య 

గారికి 6 నెలల శిక్ష విధించబడింది. 

గుడివాడకు చెందిన శె. భుజంగ భూషణరావు 

గారికి 1941 జనవరిలో 4 నెలల కఠినశక్ష, రు. 25 

జరిమానా, జరిమానా ' చెల్లించకపోతే. మరో శ నెలల 

శిక్ష విధించ బడింది. పామ్మరుతో టి. నాగి రెడ్డి గారికి 

4 నెలల కఠినశిక్ష రు. 250 జరిమానా, లేక “రండు 

నెలల కఠిన శక్ష విధించడింది. బందరులో కాశీనాధుని 

పూర్ణ మల్లి ఖార్జునుడుగారికి 6 నెలలు శిక్షనిధించబడింది. 

బెజవాడలో పి. గణపతి ప్మాతుడుగారికి ఆరు నారాల 

కఠిన శిక్ష రు. 700 జరిమానా లేక క నెలల శిక్ష 
విధించబడింది. కొణకంచిలో కే. రంగనాయకులు 

క 1 నెల శిక్ష రు. 50 జరిసూనా విధి:చారు. 

నూనాౌ చెల్తి ౦చకపో తే మరొక నెల శిక్ష. న. 

చెందిన సన్నిధానం కృష్ణమూ ది రికి నెలరోజులు శిక్ష, 

రు. శక ః జరిమానా, అదో చెల్లి రచకపోశతే మరో నెల 

నక్ష విధింపబ డింది. . 

'కేసిరెడి 'సూర్యనారాయణిగారికి ఒకవారం 
టె . 

రోజు జులు శిక్ష రు. 40 జరినూనా, చెల్లి కసత. ఒక 

నెల శిక్ష విధించారు. వి, అప్పలసా సామికి ఒక డో 

శిక్ష రు. 10 జరివూనా ; చెల్లి ంఛకదో కే వారం రి రోజలు 

రక్ష విధించారు, జనవరి ఏ మోడో వారంలో గుడివాడలో 

. చలపతీరావుగారికి 5 నెలల శిక్ష, ఎస్. వెంక 

చ్ల్య్వురరాపగారక. మూడ్తు నెలల $క్ష, రు. .శిర0 జరి 

మానా, జరిమానా చెల్లి ంచపో శే మరో శెండ్లు నెలల 

శిక్ష విధి ఎచబకింది, అవని గడలో 

గారికి త నెలల శిక్ష రు. 200 జరిమానా, 

చెలి ంచకహోశే 2 నెలల రక్ష విధించబడి, 
డొ 

కో రు. 50 = జరిమానా 

బడింది, మాదుమూడి 
(a 8 నెలల శిక్ష రు. 50: 

విధించబడింది. 

బెజవాడలో నురుపి ళ్లు (భమరాఎబకు కో 

వరకు సక్ష రు. 500 జరిమా నా లేక నెల సిర్ 

విధించబడింది. బసవరాజు శ్రీరం గశాయి 

శిక్ష రు. 200 జరిమానా లేక శి నెలల 

బడింది. 

Gh Ur కా. 
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జరిమానా 
వది 
Jw. 

రు 
లు 

డీ 

అనుమల వెంక్యట్రామ శాస్త్రికి (పెను నుగంచి ప్రోలు) 

8 నెలల. శిక్ష రు. 250. జరిమానా 

ఏధించబడింది. కొణకంచి నివాసి షక్ 

నా లేక 2 నెలల శిక్ష 

సర్దార్ సాహా 

ట్కు కోర్టు లేచేవరకు శిక్ష విధించబడింది. బెజివా డలో 

కంచిలో పద్మనాభంకు కోర్డు వేచేవరకు. శిక్ష 

, పోతిన. క్రనకయ్యకు కోర్లు లేచె 
వరకూ. శిక్ష విధించబడింది. నూజివీడులో 

. 100 జరినూనా 

వల్ల భరావుగారు 12 నె 

లేక ఒక నెల శిక్ష విధించబడింది. 

రెండువారాల శిక్ష 

1948 ఫి(బవరి. 

_ విశాఖ పట్టణాల ఫె 

కరీకొండ 

నెలల శిక్ష రు. : $0 జరిమానా 

. పే. రాములుగారికి 

. 100 జరిమాన లేక మరో 
రెండువారాల శిక్ష విధించబడింది. సపోలగాని గోపాల 
స్వామిగారికి 15 రోజుల క్ష, రు. 5 జరిమానా లేక 
ర్ రోజులు శిక్ష విధించబడింది. 

13 న దాట్ల సూర్యనా రాయణ 

రాజుగారిని (కమ్యూ నిస అరెస్టుచేసి, రాయ వెల్లూరు 

పంపారు. ఈయన రాయ వెల్లూరు జైలునుంచి, తేప్పిం 

చుకు పోయిన 5గురు డిఅన్యూ లలో ఒకరు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం. 

ఫాసిస్తు దేశాల కూటమిలో. చేరి, జపాను యుద్ద: 

రంగంలో. ధ్రవేకింఛడంతో L941 చివరిభాగం రోన్లు,: 

1942 తొలి మాసాలలోను భారతదేశానికి జపాను 

(పమాదం త్ర్మీవమయ్యింది. మార్చిలో బర్మారాజధాని 

రంగ్లూనొ జపాన్ నళ వువట్లం + బా ఏప్రిల్లో. కొకీనాడ 

బొందులు" “వేయటం ఈ (ప్రమా 
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దాన్ని ఊ్యవతరం చేసింది. (బిటిష్వాబ్ళ భారత 
దేశాన్ని విడిచి టి, భారతదేశానికి స్వాతం(త్యం పె 

ఇచ్చినపుడు జపానును [పతిఘటించటం నుసాధ్య 
పోతుందని గాందీ అనేకసార్లు హెచ్చరించాడు. కాని 
(ైటిష్ నం పెడచెవిన పెట్ట కుంది. 

వేశమె క్ ఎట్. ఇండియా తీర్మానా న్న! 1942 ఆగస్టు 
అరరా[తి దాటిన తర్వాత 

ఆగసు కైన బొంజాయిలో కౌంగెస్ నాయకులను 
అరెస్తు చేశారు. | (పజల ఆగ హావేశాలకు రైల్వే, 
ఆఅంతతపార్రాా తవితర (ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంస 
డుయాయి. చలు పట్టారు సీకి వేయడం. ఫిష్ పెట్టు 
తొలగించటం తంతితేగలు తెగగొటటం మొదలై స సె 
సంఘటనలలో పోలీసులు అనేకచోట్ల కౌల్చులు 
జరిపారు, 

“ఆంధ సయ్యా ర” అని పిలువబడే కళా 
వెంత టరావుగారి సత గ్యలర్ను అనుసరించీ, సోష లిస్తుపార్ట సొగంచిన రహస్య ఉద్యమ ఫలితంగానూ, 
టా వాంబు వేబచ్ళ మొదలై సవి జరిగాయి. రహస్యంగా సెక స్టయిల్ ప్మతికలు 'ముదునూరు. దివితాలూకౌల ఉంగా డు 

8 సె ఆమోదించింది. 

నుంచి చెలు వేడ్తాయి . 1943 ఆగస్టు 9 న, నాయకులను అరెస్టు నేసి సంవ వత్సరమైన సందర్భంగా బెజవాడ మొదలెన చోట కూ రాళ్ళ జరిగాయి. ae 
8 గట్ ఇండియా తీర్మానాన్ని బలపర్చుతూ తెర్మా 

మునిసిపాలిటీలను రద్దు చెసి 
టు దగ a సట్లుగానే, విజయవాడ యున్ఫిపాలిటీని కూడా ప్రభు త్యం రదుచేసి వం ది, ప్రభుత్వం అనేకచో ట్ల (గామా పై నాముడాయక జరిమానా చధించింది. 

కృష్ణాజిల్లా నాద్చుగల్లు వాసులకు రు. 500 జం 
బొడ్డ పాడు వాసులకు రు. 3000 సామదాయక జరిమానా ఏధిం ఇంది. అలాగే గుడవలేచు (గానూనికి రు. 500 జం మానా విధించబడిరీది. 'పసుమరు (గ్రామానికి రు. 700 జరిదూనా వ్ధించవదిడింది. శ్ర సామ దాయక జరిమా నాలు విధించడంతో కూడా విభజించు పాలిచ్చే” నితినే (పభుత్వం అవలంబించింది. 

కె సవులను, షెడ్యూలు కులాలవారిని, “ (పభుత్వ సేవప్పోను. (పభుత్వ బిరుదులు పొందినవారిని, నేనిక కుటుంబాలను, BS రైల్వే స్థానిక న సంస్థల ఉద్యో Y 

ముసి బములను, 

గులను జరిమానాలు వేయ డా మనహాయించింది 
(ప్రభుత్వం. 

బెజవాగ లో జాతీయ యువజన సంఘంశాఖ ఆయు 
ధాలను. మందుగుండు సామ్మగిని పోగుచేయడానికి 
(పయత్నించడమే కౌక బాంబులు చేయడానికి కూడా 
పేయత్నించింది. పోతిన వెంకన్నకు రాసిన ఒక 
ఉ తరం పోలీసుల చేతిలో ప్రడ్రింది. [848 ఫి బపరి 
8 స బందరు కా కౌల్వగట్లున, ఈ ఊ& త్తం ఆధారంగా 
సోదా చేశావ. నర్ తుపాకిగుళే ఒక దేశవాళీ 
పిస్తోలు, అనేక రకాల దాంబులు దొరికాయి. రాంప లి 
నూర్యనారాయణ ఇంటిని సోదా చేయగా ఒక హోంద్ో 
_టెడిల్ (పెస్, నిప్పు పెపె బాంబు దొరికింది. వడిపైస 
మరిడయ్య ఇంటిని సోదా చేయగా అతడు దేశవాళీ 
పిస్తోలు అప్పగించాడు. . 

ఇలాగే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలంతో జరి 
గిన కొన్ని సంఘటనలను పరిశీలించుదాం. పోతిస 
వెంఠకన్నగారక్ని వాంబుకేనులో 1943 డిసెంబరు 2న 
అరెను చేసి విజయవాడ ఒన్ టొను ను నిషనులో 
డి “సెంబరు 16 వరకూ లాక్ వుంచి 17న 
ఏజయవాౌడ సట్ జెలుకు ౩ ఏంపారు 941 మార్చిలో 
బెయిల్ ఇచ్చారు. జూన్ నాటికి విచారణ పూ రి 
అయినది. 1945 జనవరిలో 

యుద్దనిధిక డబ్బు ఇవ సద్ది రేబాల అ బుచ్చిరామ 
శేషయ్య Gg మొదలైన కౌంగెస్ నాయకులు 
(పచారంచే చేశారు. ఐనా జగ్గయ్య వే పటలో విగ్రి_$_ 184లైన 
జిల్లా కలెకర్ సమక్షాన “*చింతామణి* నాటకం (పేద 
రృిరెచడానీకి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. క్వ నాటక (పద ర్శనను ఏ విధంగానైనా భగ్నం చేయాలని స్దానిక 
కౌం(గెస్ నాయకులు (ప్రయత్నించారు. అప ప్పటివేతకు 
అహింసావాది, గాంధేయవాది అయిన డాక్టర్ కలవ 
కొలను శోభనా ది ఈ (ప్రదర్శనను భగ్నం చేయ డౌనిక్ ఒక పథకం వేశాడు. చేత్రిబా బొంబులు తయారు చేయడానికి అవసరమెన పదార్థాలను తెప్పించాడు. బోగం వెంకయ్య తనే ఆయేనచేత మూడు చేతి బాంబులు. తయారు చేయించాము. నాటకం రసవ త రంగా జరుగు తున్న సమయంలో కలెక్టర్. మహంతిమై ఒక బ్లారబ్లు విసర్లబడ్లింది. క్రాన్లి భది పేల్లలేదు. కోలే 



నంగామ వోరి [తో 

కర్ తప్పించుకొన్నాడు. మరోసారి. దాంబు “పేలింది. 

అది కలెక్టర్ కుర్చీకి తగిలింది. మహంకాళి వెంక 

చేశ్వర్లు" అనే ఆయన తొడ ప్రై ఆ బాంబు పేలింది. 

ఆరుగురికి గాయాలు కగిలాయి. కలెక్షర్ తప్పించు 

కొన్నాడు. ఈ కేసు తూమాటి " యోగానందా 

చార్యులుగారికి. 7 సంవత్సరాలు, మళ్ళ నొ నాగయ్య 

గారికి 7 సంవత్సరాలు, దివ్వెల విశ్వనాధంగారి 

నాలున్నర రసంవత్సరాలు, డాక్టర్ కలవకొలనుళ. *భన్నాది 

గారికి లి సంవత్సరాలు, పెదాపురపు నాగభూషణం, 

నకిరికంటి కృష్ణమూర్తి రి ర్తి 

గార్ల కు తలా ఒక సంవత్సరం శిక్ష వఏిధింపబడింది. 

డాక్టరు శోభనా దిగారు సద్ జై లునుంచి పారిపోయి, 

కొన్నాళ్ళ రహస్య జీవితం గడిపారు. చివరకు పట్టు 

పడగా మరొక ఆరునెలల శిక్ష విధించబడింది. ఈ 

కేనులో అసలు నిందితులను కొందర్ని వదలి వేశారనీ 

కొందరు అమాయకుల్ని కేసులో చేర్చారని కొందరు 

ఆక్షేపించారు బాంబుల్ని దాచి సమ మానికి అందించిన 

ధూళిపాళ వెంక టేశ్వర్లును ఈ కేసునో పట్టు కోలేదట. 

రంగనాథ్ కులకర్ణి 

కాం(గసు సోషలిస్టు పార్టీ తర కప్పన అచ్యుత పట పట 

రన్ మదాసు కేంద్రంగా “జేసుకొని దక్షిణ భార 

దళంలో (విటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రహస [| 

ఉద్య మాన్ని నిర్వహిఎచుతూ వచ్చారు. ' ఆయన 

రంగనాధ కులకర్ణి అనే ఆయన్ని ముదునూరు 

పంపాడు. ముదునూరు అప్పటికే అన్నె అంజయ్య 

గారి నాయకత్వాన రహస్య శ్రద్యమానికి కేంద్రంగా 

జ్ 

పంది. కులకర్ణి వచ్చేసరిే ంజయ్య గారు అరె 

స్టయ్యారు. భూపతి ీశక్వరావు. రామకు మార 

వర్మా, మెనేని రామకోటయ్య, ' కలపాల సూర్య 

పకా శరావు గారలతో కలిసి కులకర్ణి జిల్లాలో ర 

స్యంగా కొన్నాబ్ళ తిరిగాడు. ఒక రాతి బందథ్ 

వెళుతు పండగా అరెస్టయాడు. జైలులో ఆయన్ని నా 

హింసలు పెట్రారు. "6 మాసాలు. విచారణ లేదండా 

చీకటి కొట్టులో వుంచారు. విజయవాడ మే జిసే)ట్ 

కోర్టులో కేసు నడుస్తుండగా ఆయన్ని సహచటపలు 

తప్పించారు. నా పారు. కొంతికొం వానికి 

ఆయన్ని పూనాలో ఆ కస్ట సి, విజయవాడలో విచా 

రణ చేశారు. 

7A 

al కోని ఆయన మీదో కేను నిలవలేషు,, 

£9 

కేసు కొట్టివేశారు. కులకర్ణి వద్ద దొరికిన ఆచూ ాక్రీతో 
ముదునూరులో నాగులపల్డ్ సితారామయ్యను అరెస్టు 
వ స్వాధినం చేసుకొనా రు. 

భూపతి కోటేశ్వర 

. మైనేని రామకోటయ్య, 

తాతినేని సుబ్బయ్య (దొర), కొల్లి వెంకటదాసు, 

చాపరాల వెంకటనారాయణ, మొవ్వ సత్యనారాయణ, 

కలపాల సూర్య(ప్రకాశరావు మొదలై నవారు సహాయ 

పడారు, . 
ల 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య మ సందర్భంగా 1942. 

44 లో ఈ కిందివారిని “కపెన్యూలుగా ప్రభుత్యం 

నిర్భంధించింది. శ్రీయుతులు డా! ధోగరాజు పట్టాభి 

స్తా రామయ్య, ముట్నూరి కృష్ణారాపు, గొట్టిపాటి 

బ్రహ్మయ్య. కొడాలి ఆంజనేయులు , కౌమినేని వెంక 

టప్పయ్య. దుగ్గి' రాల బలరామకృష్ణయ్య, వల్ల భనేని 

రామ(బహ్మం, "అన్నె అంజయగ, "పేట దోపయ్య. 

కాకాని వెంకటరత్నం, మరుపిళ్ళ చిట్టి, భూపతి 

కోటేశ్యరరావు, సిరిపురపు కో శేశ్వరరావు, మెల్లీ 

ష్రోలింగర్ , కృష్ణమూర్తి. పింగళ 

పానకాలు. న. " 

సన్నిధా నం 

ముదునూరు 

అన్నె అంజయ్య, కౌమినేని వెంకటప్పయ్యగార్లు 

డిబనూూలుగా నిర రృంధింపబడ క పూర గం జిల్లాలో 

రహస్య "ఉద్యమాన్ని నిర్వహించుళూ వుండేహారు. 

ముదునూరును ఈ రహస్య ఉద్యమానికీ కం_్రంగా 

పెట్టుకొన్నారు. పోలీసుల కంటబ బడకుండా రుగుతూ 

వీర యువకులకు (పోతా ఎహం ఇసూ రు. 
తావో 

1939 ఆఖరులో గోపరాజు రామచం్యదరాపు 

(గోరా) గారు తమ కుటుంబంతో సహా ముదునూరు 

వచ్చి నాస్తిక కేందం నెలకొల్పారు. 

ం్డియ్య గీ ఆహ్వానం పై “పెన, వారి పోషణ కింద 

ఈ కేంద్రం. నిర ఇహించబడుతూ వుండేది. ఈ 

కేంద్రాన్ని తమ రహ స్య కార $(క్రమాలకు అం జయ్య 

గారు ఉపయోగించుకొ లటూ రౌకుచ మాను, 

లక్ష్మయ్య చౌదరి, అన్ను అంజయ్య అన్నె నబ 

హ్మాణ్యం ము మొదలగువారు కలిసి, జిల్లా కాం(గెస్ 

ర్యవర్శం స సమా కా వేశమె మై కిట్ ' ఇండియా న్ ఉద్యమాన్ని సారె 

లి. ౧ న : ఈ బితాలో' నడీ డిపేరయుకు. పథకాలను రూపొందిం 
య 

అన్నె 

స్ 
వ వాను, 



క కేంద్రం నుంచి ోకాం(గెస్” అనే 

రోటరీ మిషన్ పె తయారుచేసి, 

ర ప్రాం అకు పంచి పె-పేవారు. పోలీ 
ల తప్పించడానికి ఈ 'యెస్ను (పతి 

రొజూ తలా ఒక క ్రజేకానికి ౩ మార్చి వేస్తూ వుండే 

వారు. ఈ పతికకు బెజవాడ నుంచి డా॥ తెన్నేటి 

చలపతిరావుగారి ద్వారా, కేంద రహస్య ఉద్యమం 

తారూకు సమాచార ప[తాలు అందచేయబడుతూ 
వుండేవి. 

రోజు కొకచోట తిప్పుతూ వుండటంతో దానికి 

“తిరుగుడు పెస్” అని పేరు వచ్చింది. 1942 
డిసెంబరులో అన్నె అంజయ్యగారిని ఇంటివద్దనే 
అరెస్టు చేసి, డిశెన్య్యూగా పంపారు. ఆ తర్వాత క 
[గామంలో ప్యూనిటివ్ పోలీసు దళం క్యాంపు 

పెట్టింది. రాత్రింబగవ్య అనేకచోట్ల సోదాలు చేస్తూ 
(పజలను వీరు నానా రకాలుగా" హింసించేవాడు. 

ఇళ్ళలో బియా; కన్ని కోళ్ళను ఎ త్తుకుపోయేవారు. 
అనుమానం గడీ వ్యక్తు క్నల్ని చావబాదేవారు. పొలాల్లో 
నౌకర్ల ని బాధ పెచ్రైవారు. 

వలెనే ఇపుడు కూడా ఈ గ్రామంతో (పెస్ను పోలీ 
సులు పట్టు కోలేకపోయారు. 

గుడివాడ సమీపంలోని పెదపారుపూడిరో మండన 
వెంకటరత్నంగారి ఇంటిని రహస్య 'కేర్యదంగా ఉంచు 
కునేవారు. ఇక్కడ సమావేశాలు జరిగేవి. కొడాలి 
లరలిచంం, యలమంచిలి భాస్కరరావు, పామిరెడి 
సత్యనారాయణ రెడ్డి మొదలై నవారు నాయకుల్ని 
రహా స్య టా లకి చేశ్చేకా ర్య(కమాన్ని నిర్య 

రి ౦చేవారు. 

అలాగే చినపారుపూడి దీవిలాగా ఉండేది. కొడాలి 
వెంకటరామయ్యగారి ఇంటిని రహస్య సమావేశాలకి 
ఉపయోగించుకొ నేవారు.. కార్యకర్త రలకు తగు వస 
తులు సమకూరే ఎవారు. పోలీసులకి ఈ (గ్రామాల్లో ఏ 

మాత్రం అచూకీ దొరికేది కాదు. 
కనుమూరులో కూడా ఒకసా హస్య నమా 

వేశం. జరిగింది. కౌమినేని నపాయృత్త.. పోల 
వరపు, నాగేశ్వరరావు గార్డ కు నిధి వసూలు చేసే 
కార్యక్రమం అస్పగించబడీంది. 

అన్నె అంజయ్య.గారు అరెస్టు = రాక పూర్వం 
ఖజవాడనక చెందిన ఈమని. రాజరోత్నాళర్మ, ముదు 

ఐనా 15382 ఉద్యమంలో . 

ర్ లిడెదిల్లా నాంతోం Eg 

నూరు కేందంతో సంబంధం పెట్టుకొని పనిచేస్తూ 

వుండేవారు. పశ్చిమ మ కృష్ణాలో కురా "వెంకటర త్నంతో 
కలిసి అనేక (గామాలు తిరిగారు. బందరు. బెజవాడ, 
రోొడ్డుపక్క (గామాలలో రహస్య సమావేశాలు జరిపి 

యువకులను ఉత్సాహపరిచేవారు. రహస్యంగా వున్న 

అంజయ్య గారిని. రాష్ట్ర కౌం(గెస్ నాయకులు 
రంగా, చందమౌొళి, అచ్చన్న, ఇంకా ఈ జిల్లా, 

ఇతర జిల్లాలలోని పేముఖులు వచ్చి కలుసుకు చే. 
వారు, చివీపారు పూడి, గోపువానిపాలెం, కనుమూరు, 

కుందేరు, పెదపాటిహడి మొదలె నచో ట సనా 
వేశాలు జరిగేవి. 

'కానరనేనివారి పాఠంలో కార్యక రలతో ఒక 

ముఖ్య రహస్య సమావేశం జరిగింది. అన్న 

అంజయ్యగారు హాజరయ్యారు. ఎలాగో ఈ సమా - 
చారం. తెలుసుకుని రిజర్వు పోలిసులు వచ్చిసడ్లారు. 
జనాన్ని బెదిరించారు కాని, వారు ఆచూకీ ఎమీ చెవ్న 

లేదు. కొందరిని కంకిపాడు పోలీను ప్రేషన్లో నిర్భం 
ధించి, తర్వాత వదలి వేశారు. 

శేరి క్ర తల్వవూడి 

1942 ఆగస్టు నిర్ న కొమరవోలు గాంది ఆశ 
మంలో రహస్య సమావేశం జరిగింది. సుమారు 200 
మంది క కార్యకర్త రలు హాజర రయ్యారు. గోనుగుంట 
సృుబహ్మణ్య గుప్త అధ్యక్షత వహించారు. ఈ 
సమావేశం ' తర్వాత బెజవాడ_బందరు 3 రే 
లైనులో వున్న కలవపూడి సమీప రైలు పట్టాలు 
సీకే వేయబడినాయి. ఈ [గామం వారే కాక చుట్లు 
పక్కన గల గామాల వారు, అంగలూను గ్రామ 
సులు వాల్లొన్నారు. ఈ కా ర్యా క్రమానికి చలసాని 
నాగభూషణం ఆధ్వర్యం వహించారు. తర్వాత ఈ 
(గ్రామాల్లో పోలీసు జులుం హెచ్చింది. 

అట్లూరి. సీతారామారావుగారు కోలవెన్ను వాస. 
వులు కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పూనాలో లా క్ 
కాలేజీలో చదివేవారు. ఆ చదువు మానివేసి రాజ 
కీయాల్లో (వవేశించారు, గా గా గాంధీజీ ఉపవాసం చే. సున్న 
పుడు “పూనాలో జరిగిన (బహ్మాండ మైన నిరసన 
(ప్రదర్శనలో పాల్గొనా న్నారు.. పోలీసుల కాల్పుల్లో 
తునాకిగుండు. పక్కగా దూస్తుకుపో వడంతో (ప్రాకొ 
సాయం. శఫ్పింది.. అన్నె. అంజయ్య గారి రహస్య , 



నంగొమ బరి (ల 

స్థావరంలో చేరి పనిచేశారు. కులకర్తిని ఆంధ్రకు 

తిసుకురావటంలో కృషిచేశారు, కులకర్ణి అరెసు 

తర్వాత కొన్నాళ్ళకు (ప్రభుత్యం అరి రెస్టు చేసింది" 

1942 లో వందమందితో కౌం(గెస్ సేవాదళాన్ని 

నిర్మించారు. 

ఉరుటూరు 

_ ఉరుటూరుకో జరిగిన రహస స్య సమావేశ నిర్ణయం 
(పకారం "జలిఫోన్, చెలిగ్రాం తీగలు తెం వివేయటం 
జరిగింది. గుడివిడ, దము క్రి క్షే వి టౌమాల 

కేంద్రంగా చేసుకొని యువకులు ౩; కార మలు 

నిర్వ రించారు. 

ఉ ప్ప లూ రు 

పునాదిపాడు కేర్మదంగా మరికొందరు, కంకి పాడు 

చుట్టుపక్కల, కాసరినేనివారిపాలెం, చోడ వ 

వల్లూరివారిపాలెం, వణుకూరు, కొయ య్యగూరప్పాడు 

(గోమాలలో రహస్య సమావేశాలు జరిపారు. ఉస్ప 
లూరు, పునాదిపాడు గామ (పజలతో  కలిసివెళ్ళి 

ఉప్పలూరు ప్రేషన్ను ఆగస్టు 16 న తగులబెట్టారు. 

పునాదిపాడు హైస్కూలు. పాకలు తగులబెట్టారు. 

దుట్టుపక్క-ల తంతితీగలు తెంచివేశారు. 1943 "ములో 

జెజవొడ జాయంట్ మేజి స్రెట్ ఉప్పలూరు సెషన్ 

తగల పెట్టారని నేరం మోపిన శేసుకో, ముద్దాయిలే 

తగు లబెట్టినట్లు రుజువు కాలేదని కేసు కొట్టివేశారు, 

ఉప్నలూరు (గామంపై పె సామూహిక జరిమానా విధించ 

బడింది. అంతకుముందు మద్దాలి జగన్నాధం గారిని 

అరెస్టుచేసి తీసుకు వెళుతుండగా, కంకిపాశువద్ద, జన 

సమూహం అడ్డగించి నినాదాలు చేయగా, పోలీసులు 

లారీచారీ చేశారు. 
జ్ర 

మ రివాడ 

మరివాడ వా స్రవ్యులు నిర్తీ త చార్య శ్రమం 

పకొౌరం తంతి తీగలు తెంపుట మొదలై న విధ్యం సక 
కార్య(కమాల్ని నడిపారు. 

డమానూరు 

నిడమానూరు సమీపంలో చెన్నుపాటి రామ 

కోటయ్యగారి నాయకత్వాన కొందరు యువకులు 
1942 సెపెంబరులో రెళు ఎపట్లాలు సికారు. తంతి 
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. శతభుత్వం వీరిని అరెస్తు చేసి 

నానా హింసలు ష ట్ చుట్తువక్కల నారు (గా మాలి 
గ 

మీద అపరాధప్ప పను న్ను వధించింది 

కొండపవలి 

తీగెలు తేంచివేళారు 

బలల 

కొండపలి ి _గంగినేని మధ్య కెలుబ్రిక్తీలను దెన్ 

తో “పేల్సిచేయడానికి వెల్ల కా పూర్ణ చంద్రయ్య 
ర నాయక తాపన ఒక దళం పనిచేసింది." నాల్చురొ కలు భ్ర్రు 

పుల్లో దాగి సమయుకోసం చేచివున్నారు. ఒక 

whe: ఒక _డ్డికి పెట్టిన సై గె నమెట్, అకక క్రీపంత 

మైనది కాకపోవటం చేత, కొద్ది నష్ట జరిగింది. 

మేట 
ఉన్. 

గారి 
గ్] 

పూర్త చంద్రయ్య, వెల్ల 0కి సుప్పరావగార్ల ను 

(ప్ర భ్ళ్వం అరెస్తు చేసింది. 

ని డు మో లు 

1942 సెపైంబరులో బిందరు....బెజవాడ (టంకు 

రోడ్డుకు నిదుమోలువద్ద గండి కొట్టారు. దీనికి 

తూర్పు కృష్ణాజిల్లా సహాయ కార్యదర్శి సూరపనేని 

వెంకకేశ్వరరావుగారు నాయకత్వం వహించారు. 

వీరికి సహాయంగా నిమ్మకూరు, యలకు రు, నెమ్మ 

లూరు, నిడుమోలు, మం|తిపాలెం, కొరిమెర్ల గామ 

కార్యక రలు సహాయపడ్డారు. క్ కౌరిమర్హ (గ్రామంపె 
జు 

రు. 1600 సాముదాయకో జరిమానా బీధింపబడింది. 

fo! Rs a me వై ఆకరి ౯) జాపః 

మం(తివర్గ ౦ ఎర్చడ్డా 5, ఈ మొ తాన్ని పను 

చేశారు.) 

దోసపాడు.ఇందువల్లి 

గన్నవరం తాలూకా కొయ్యగూరప్పాడుతో 

ఉగ రహస్యంగా సమావేశం జరిపిన యువకులు కొంత 

వుంది, దోసపాడు._ఇందుపలి "సైషన్ల మధ్య ప్ లు 

పట్టాలు పీకారు. తంతి త్రీగీలు * తెంచారు. మూడు 

రోజులు 3 రైళ్ళ ఆగిపోయాయి. రె లుపట్టాలు నాగు 

చేసిన వెంటనే మళ్ళా కీ కిచేశారు. ఆచూకీ సంపా 

దించి, వీరందరినీ అరెసుచేసి నా నానాహింసలు పెట్టారు. 

ఎక్కువమందిక జై టీశిక్షలు పడ్డాయి. (గ్రామంమీద 
సాముదాయక జరిచూనా ఏదించబడింది. 

గుంటుపల్లి 

గుంటుపలి చుబ్లు (ప్రక్క 
c? 
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గామాలలో కరప్మశ్రాలు . పంచారు. తంతి తీగేలు 
తెంచొరు. పోస్టుబాక్సులు పాడుచేశారు. ర లుపట్టాలను 
పికి వేశారు. పని అరెస్తుచేసి జై లుశి కిక్షలు విధించారు. 

వోలుకొ౦డ 

పోలుకొండ కేంద్రంగా అట్లూరి వెంకట 

బ్బయ్య, పిన్నమనేని సత్యనారాయణ, యలమంచిలి 

న్కరరావుగార్డ నాయకత్వాన, పుట్ల చెరువు 3 రైల్వే 
“సీషన్ వద్ద సటాబ పీకి వేశారు. ఈష ప్నిలో మొథాసా 

కల్వ పూడి, గరెడేపూడి, తమిరిశ (గ్రామస్థులు కూడా 

పాల్లొ న్నారు. జాగుచేయి స సున్నా తిరిగి త్రరిగి విధం 

సక చర్యలు చేస్తూనే ఉండేవారు. సాముదాయక 
జరిమానా విధించబడింది. 

చల్ల పలి ల్లి పాంతంలో 

పునుకొల్లు సికొరామాంజ నేయులుగారి నాయకత్వాన 

చినము శ్రేవీలో సనూవేశం జరిగింది. ఆ సమావేశ 
నిర్హ యం (ప్రకారం చల్ల ౩ పబ్లి అవనిగడ్డ (పాంతాలలో, 
తంత్రి తీగెలు తెంపడం” ప్రోన్లు ఆఫీనుల్ని తగలబెట్ల 

డం మొదలె నక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 

కొణాకంచి 

1942 ఆగస్టు ఉద్యమంలో కొణకంచిలో శర 
మంది యువకులు, ఒక మపొళా పాల్రొన్నారు. 
ఆగస్టు 21 న ఇద్దరు (గౌమనౌకర్లు (మొహాకాదులు) 

రాజీనామా ఇచ్చారు. స్థానిక ఆప వ్నడతిళోని నర్సింగ్ 
ఆర్డ ర్లీగా ఉన్న మలసో నాగయ్య రాజీనామా చేశారు. 

రిజర్వు పోలీసులు కౌం(గెను భవనాన్ని సోదాచేసి 

జొతియజండాలు తీసుకొ న్నారు. 

భవనాన్ని అ_కమించారు. 

అనుముల - రామగోవిందశర ర్మగారిని పదిరోజుల 
రెప లె బుచ్చిరామ శ్రేష్టి గార్లను పడేసిరోజుల చొప్పున 

మూడుసార్లు డిమెన్ కూడి. 
"బండి తీరుప తయ్య గారు మ్మడ్రాసు వెళ్ళి సత్యా 

(గహం చేశారు. ఈ ఊరు 'కేర్యద్రంగా చేసుకొని, 
నందిగామ, పెనుగంచి(పోలు ప్రాంతాలలో “పెలి 
ఫోను, తంతి తీగలను తెంచటం, పోస్టాఫీసులు తగల 
బెటటం, చర్చిల్ బొమ్మను చేసి మీటింగులలో తగల 
వెట్రటం మొదలై న కార్యక్రమాలు సాగించారు, ఆగస్లు 
ఉద్యమ యువకులు కోయ రంగనాయకులు గాడ 

8 

వారంరోజులు ఆ 

తీ నూ టిల్లా వ్యలం్యతొ 

నాయకత్వం వహించారు ఆంధ్రకేసరి భవనం 
(కౌం(గెస్ భవనంను పోలీసులు ఆ(క్రమించుకొన్న 

వృడు సొతులూరి. రాఘవయ్య గారు నిరోధించారు. 

యుద్ద నిధి వసూలుకౌకుండా కొణకంచి చిన వెంక 

"పేశ్యరరావుగారు ప్రచారం చేశారు. సంవత్సరం 
మొదలు మూడేళ్ళ వరకు శిక్షలు పొందిన వారిలో 

బండి తిరుపతయ్య, కోయ రంగనాయకులు, సంగి 

రెడ్డి, నరమట్టు నారాయణ, తు టారప 

భ(ద్రయ్య బండి ము త్తయ్య, లావు వీరయ్య 
గార్లు వున్నారు. వీరి శిక్షలు అప్పీలులో కొంత 
తగింపబడాయి. మరో 18 మందిని 105 రో 

మొదలు 30 రోజులదాకా సబ్ జైలులో - ఉంటారు. 

“నైద డీ సెన్సు పెట్టుకోగా విడుదలయ్యారు . మరో 

మిక్కాదిమంది ఉద్యమంలో వాల్గొ న్నా, వారిని 

అ౭ెస్త చెయ్యలేదు. 

నందివాడ 

దోసపాడు ఆ 7 రైల్వే సే సెషన్ దిగువ భాగాన రె లు 
పట్టాలు తొలగించి సి మ వర్ద కు నిప్పు పెట్టారు. ఈ 

కార్యక్రమానికి ఈడుుగంటి లింగయ్య, పూనూరు' 

_వెంకా రెడ్డి, యార్హ గడ్డ వెంకట న నారాయణ, ఆచంట 

రామచం(దరావు వల్ల భనేని సుబహ్మణ్యం, ఆచంట 

రామ(బహ్మంగాద్లు న నాయకత్వం వహించారు. కొండ 

అప్పలరాజు, బెల్ల పు పు వెకయ్య, కీ 5"ండపల్లి పరశు 

రామరెడ్డి, చుక్కా నక్ష(తం, నందివాడ 'రామారావు 
గార్లు కూడా వీరితో పాల్గొన్నారు. నందివాడ (గామ 
న్దులు, 50 మంది హరీజనులు ఈ కౌర ర్య(క్రమంలో 

పాల్గొన్నారు. 

మరోసారి బుడమేరు వరదలు ఉధృతంగా 
వచ్చినా, చేలు మునిగిపోయి వున్నా, నందివాడ 
(గ్రామస్థులు 100 మంది చేలకు. అడ్డంపడి దోసపాడు 
"సీషన్ ఎగువ భాగాన రె లు పట్టాలు తొలగించి, 
స్పపర్ణకు నిప్పంటించారు. పెన ఉదహరించిన మొదటి 

నిదే ఈ ఈ య. నాయకత్వం వహించారు. 

1942 సెపెంబరుకో 10 లారీలరో పోలీసులు నచ్చి 

పేరి ఇప జశేసాం చుట్టుముట్టి అర్జర్యాతిన అరెస్టు 

చేశారు. ఇళ్ళలోని వారందరినీ. చేవాలయం వద్దకు 
తీసుకొచ్చి తీవంగా లాఠీఛార్జీ చేశారు. పూనూరు 

ర్ి 



న్ అగో చు బోరీ (ళ్ 

వెంకారెడ్డి, ఆచంట రామ (బ్రహ్మరి, ఈడ్పుగంటి 

లింగయ్యుగార్హను స్పృహ త్ర ప్పేలాగ కొట్టారు. 

ఇంకొ పాల్గొన్నవారిలో ఆచంట సితయ్యగారి 

కుమారుడు పిచ్చయ్య గారికి బదులు (బహ్మయ్యగారి 

కుమారుడు పిచ్చయ్యను అ'రెస్తు చేశారు. ఇంకా 

కొండ అప్పలరాజు, చొక్కా “నక్షతం, చావ గడ్డ 

వెంకటేశు, చావ గడ్డ సోమయ్య, గురుముచ్చు రాము 

సాషమి, పెయ్యల “నాగయ్య గార్లను అరెస్లు చేశారు. 

వీరందరినీ మూడు మాసాలు సబొజైలులో ఉంచిన 

తర్వాత 24- 12.1042 న శిక్షించి, 30 వ శేదీన అలీ 

పరం (విళ్ళారి) క్యాంపు జై జెలుకు పంపారు. నిక్షల 

వివరాలు : 

ఈడుుగంటి లింగయ్య -శీ ఏళ్ళు రు. 400 

జరిమానా, పూనూరు వెంకా రెడ్డి. రి ఏళ్ళు యార్ల గడ్డ 

వెంకటనారాయణ..®ి ఎళ్ళు, “రు. 400 జరిమానా, 

ఆచంట రామచంద్రరావు. ఏళ్ళు10 కొరడా దెబ్బలు, 

వల్ల భనేని సుబ్రహ్మణ్యం 2 ఏళ్లు 10 కొరడా 

దెబ్బలు, కొండ అప్పలరాజు 2 "సళ్ళు 10 కొరడా 

దెబ్బలు, చొక్కా నక్షత్రం (హరిజనుడు) 2 ఏళ్ళు 

10 కొరడా దెబ్బలు, చాట్రగడ్డ వెంకయేశు (హరి 

జనుడు) ఒక సంవత్సరం, చ్నాటగడ్గసామియేలు 

(హారిజనుడు) ఒక సంవత్సరం, పెయ్యల నాగయ్య 

(హరిజనుడ్సు ఒక సంనత్సరం (జె లుకు వెళ్ళి 2 

మాసాల్లో జైలులోనే చనిపోయాడు.) కొండపల్తి 

పరశురోమారెడ్డిని. నెలరోజులు రిమాండ్ లి రో వుంది. 

వదలి పెట్టారు. నందివాడ రామారావు గారిని అరెస్టు 

చేసి 15 రోజులు రిమాండ్ లో వుంచారు. 

గుడివాడలో రెలు పటాలు పీకివేసిన వారిలో నంది 

వాడ వా సవ్యులు, ఈడ్పుగంటి కో కేళశ్వరరా వుగారు 
వున్నారు. 

నందివాడేగాక గుడివాడ, అంగలూరు, చౌటపల్లి , 

పోలుకొండ, గండెపూడి, మొకొనా కల్వ పూడి 

వగ రా (గామస్తులు సమీపంలోని రై లు పట్టాలు క్ క్రి 

"వేశారు. "బలి గ్రాఫ్ తీగల్ని తెంచివేశారు. స్తే వర్హను 

తగలబెట్టారు. ఈ క కార్య(క్రమంలో (ప్రజలు వందలాది 

సంఖ్యల్ పాల్గొన్నారు. 

గుడివాడ 

కురళ్ళ భుజంగరాపు ఆధ్వర్యాన 20] మంది యువ 

కులు గుడివాడ పరిసర (గ్రామాల్లో సంవత్సరంపాటు 

§3 

ఉద్యమాన్ని కొససాగంచొరు. మోటూరు.గుడివాడ 

మధ్య రై లు పట్టాలను, మాటూరు దొండపాడు 

(గామాలదారి సహాయంతో పీకించారు. ఆయా (గ్రామ 

స్టులు బె పోలీసుల హింసాకాండకు గురియై జైలు శిక్షలు 

అనుభవించారు. 

చౌటపలి 
య 

1942 "సె సెపైంబరు. అక్ష కోబరు నెలలో అటూరి 

సత నారాయణ, ఘంట సా అ వెంకశేశరరాపు 

(ప్రఖ్యాత సినీ గాయకుడు) గార్హ నాయకత్వాన 50 

మంది రై లు పట్టాలు పికుట్ర, కంతి తీగలు తెంచుట 

వగైరా కార్య త్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. హోలీసు 

నిరం ఏిధానాని క, నీముదాయక జరిమానాకు ఈ 

(గామం గురయ్యింది. 

కెతవరం 

1905 నాటి నుంచీ అ అన్ని జాతీయోద్య మాలలోను 

(ప్రముఖ పాడ వహించిన కౌతవరంలో కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమం కూడా బాగా వేళ్లూనింది. బొబ్బా 

ఆదినారాయణమూ ర్రి రి నాయకత్వాన చుట్టుః పక్కల 20 

మెళ్ళ దూరంతో కంతి తీగలు తెంచటం, రైలు 

పట్టాలు సీకటం లాంటివి కొనసాగించా పామిరెస్ట 

సత్యనారాయణ రెడ్డి. యలమంచిలి భాన్టరరావి 

కొడాలి వెంకటచలం లాంటి సాహసనంతులైె న 

యువక బృందం, ముదునూ రు రహస్య కేం_చంతో 

సంబంధం పెటుకొని వనిచేసేవారు.. ఆదినారాయణ 

మూరిగారు కో యువకుల 

కారస్థ క్రమాన్ని సాగించేవారు. 
బంటుమిలి సౌతసెడ్ చానల్ మీద వున్న 

బరిఫోన తీగలు తెంపారని మొత్తం 5 

మందిని అరెసుచేసి గుడివాడ తీసుకు 

వెళ్ళారు. వారు = బొబ్బా ఆదినారాయణమూ ర. 

పిరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య చౌదరి, చొబ్బా 

భీ - ఇ ఆ, బొ ఇ అద్ ఆమ్మ 

మధుసూదగరాపు, వడ్డమూం శ్రీకృషమూ రి, 

వడ్లమూడి నరసింహోరాపు, బొబ్బా. సషగిరిరాపు. 

ట్ రోజా వీరభ(ద్రరాపు, వడ్డమూడి కోట
య;౫. చొచా, 

దశరథరామయ్య, కొల్లి. గంగాధరరావు. బొబ్బా 

వెంకటేశ్వరరావు (తరిడ్రి భూషయ్య, నిమ్మగడ్డ 

షణ్ముఖాచారి, అ రొంపిచెర్ల మాధవాచార్యులు,. బొబ్బా 

అంకమ్మ (హరిజన), "వడ్లమూడి జానకిరామయ్య . 

సహాయంతో విధ్వంసక 

వ. 
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వీరిలో కొందరిని వెంటనే విడుదల చేశారు. మరి 
కొందరిని సబ్ జై లులో కొన్నాళ్ళు పృుంచాక వదిలి 
వేశారు. 

బొబ్బా ఆదినారాయణమూ ర్తి, బొబ్బా మధు 
సూదనరావు, వడ్డమూడి త్రీకృష్ణమూ ర్తిగార్హకు 
ఒకొక్క_రికి రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష, 1 కొరడా దేబ్బ 
అను విధించారు. వారితోపాటు పామి మి రెడ్డ సత్యనారా 
యణ రెడ్డి, కనుమూరి రామి రెడ్డి (ఢోకిషర్రు). 
కె. రఘురామయ్య (గొల్వేపల్లి ),“ ఎర్నేని సూర్య 
నారాయణ (కొమరవోలు గాందీ ఆశ్రమం) గార 
కాండా రెండేళ్ళ శిక్ష 19 కొరడా దెబ్బల శిక్ష 
విధించబడింది. 

ఒక రోజు రాతి స్వాతం త్య సమరయోధులకు 
భోజనం పెట్టారన్న కా రణంతో కానూరి చినవెంకట 
దాసయ్య గారిని అరెస్టు చేసి రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధిం 
చారు. వీడ సబ్ జై ములో నిరాహారదీక్ష పూనినప్పడు, 
వారి ధర్యపత్ని రాఘవమ్మగారు మేజిసే మెంట్ ను 
ఎదుర్కొని “ప్రభుత్యం బూది, _ఉద్యోగంనుంచి 
తొలగిప్రొండ్రి"” అని నినాద మిచ్చింది. అందుకు 
ఆమెకు సంవత్సరం శిక్ష విధించబడింది. శిక్షలను 
ఇద్దరూ అనుభవించారు. 

అకునూరు 
కౌకౌని వెంకటరత్నంగాడు ఈ (గ్రామన్లులే. 

ఈయన్ని 1942 సెపైంబరు 10 స పభుత్వం 
డిమెన్ చేసింది. బండి ఫాలాక్షరావ, చలపతిరాపు, 
కం తేటి చలపతిరాను, మాలెంపాటి వెంకట నం రసయ్య, 
మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి 
కమ్యూనిస్టుగా మారొడు. (ప్రజానాట్య మండలిలో 
కృషి చేశారు. సుప్రసిద్ధ సినీనటుడు. సాటక కళకు 
సంబంధించి అనేక రచనలు చెళారు ముదునూరు 
కేంద్రంతో సంబంధం పెట్టుకొని రహస్య సొహి 
త్యాన్ని స ంచుతూ వుండేవారు, 

నూజివీడు 
కష్టట్ ఇండియా. ఉద్యమ కాలంలో దశిక సూర, 

పకొశరా పుగారికి సంవత్సరం శిక్ష విధించబడింది. 
కోసూరి నరసింహమూ ్రిగారికి రెండేళ్ళ శిక్ష విధించ 
బడింది. es F 

(ఈయన తర్వాత 

క) పా శొల్లా న్య తం (తా 

షేక్. నూరుల్తా సాహెబ్, యరజర్ల వెంకయ్య + 
నంబూరు. బుల్లైయ్య, ఆరేపల్లి చెన్నయ్య గార్లు తక 
తీగెలు తెంచారు. కొన్నాళ్ళు “హోలీసులకు చిక్కకుండా 
తప్పించుకొనా న్నారు. వారిని 1942 సెఫైెంబరు న వై! న 
అరెస్తుబేసి 2కి న మూడేసి నెలలు శక 100 
జరిమానా విధించారు. వీరుకాక్ర గాజర్ల పిచ్చయ్య 
మార్కాపురంలో ఒక నెల, ఆలపాటి సత్యనారాయణ 
గన్నవరం సబ్ జైలులో మూడు మాసాల నిర్బంధం, 
సము(దాల నత్యనారాయణ, మల్లాది శివరామచం౦ ద 
మూ రి సూరవరంతో ఒక సంవత్సరం శిక్ష 
పొందారు! 

గొెడవ్యరు 
ఇక్కడ తంతి తపాల తీగల్ని తెంచి, తపాలా 

పెపైల్ని తగుల = పెట్టారు. తూర్పు కృష్ణాజిల్లా 
కార గెస్ సహాయ కౌర్య దర్శి సూరపనేని వెంక 
చేశ్వరరావు నాయకత్వాన యువకులు బందరు _ 
బెజదాడ రోడ్ పె నిడు మోలువద్ద గండికొట్టారు. 
కొలిమర్ల (గ్రామంపై సామూహిక“ జరిమానా విధించ 
బడింది” 

మైలవరం 

గార్డ పాటి నుట్రహ్మణ్యంగారు స్యయంగా డస్పు 
వేసి (గొమంలో బహిరం గనభకు జనాన్ని పోగు 
చేశారు. బెజవాడ నుంచి వచ్చిన మఠం బాల 
సుబహ్మణ్యంగు ప ఉపన్యసించారు. గార్హ పాటి 
సుుబహ్మణ్యంగాంకే శిక్ష పడింది. శిక్షనుంచి విడుద 
లయ్యాక జయంతిపురం నమీపంతో పైకొస్తయిల్ 

రూ గిలి మెషిన్ పెట్రి రహస్య కరపతాలను ముదించి పంచి 
పెట్టారు. 

విస్పన్న పేట 

రహదారీ బంగళాను క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 
కాలంలొ తగలబెట్టారు. నాయుడు సుబ్బయ్య, 
గన్నాధాచారి, కస్ట సోమశేఖరాచోరి, సాలార్ 

సాహెబ్ గార్లను అరెసుచేసి జె లు శిక్ష విధించారు. ను యు 

తిరువూరు 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంగా జిల్లాబోర్డు 

హైనూూలు పోకల్ని ఆగస్టు 80 న తగులజ్ట్రోటి. 
గంగ సత్యనారాయణ అనే విద్యార్థిని అరెస్టు 



నంగాదు బరీ [త 

చేశారు. అప్పటికి ఇతని వయస్సు 14 ఏళ్ళు, 
చాలా రోజులు పోలీసులు సత్యనారాయణగారిని తమ 

కసడీలో వుంచుకున్నారు. సబ్కలెక్షర్ కొండపలి , 
ణ్ లు య 

విజయవాడ, సందిగాను మొదలె నచోట విచారణకు 
జు య 

వాయిదాలు వేశాడు. తిరువూరు తాలూకౌ అఫీసువద్ద 

ఉద్యోగుల, గ్రామస్థుల సమక్షంలో రేండు చేతులు 

కట్టివేసి, 12 కొరడా దెబ్బలు _ కొట్టవలసిందిగా 
అ 

సబ్కలెక్టర్ నందిగామలో $క్ష చెప్పాడు. (సరోజినీ 
'రేగాని సంకలనంలో 82 దెబ్బలు అని వుంది) 

ఆ విధంగానే తిరువూరులో శిక్ష అనులుజరుపబడింది. 

తర్వాత ఈయన కమ్యూనిసు ఉద్యమంలో చేరాడు. 
వ 

“సత్యం-గంగు” అనే పేరుతో రచనలు చేశాడు. 

కులాంతర వితంతు వివాహం చేసుకొన్న సంఘ 

సంస్కరణవాది అయ్యాడు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సందర్భంగా మురు 

కుంట వెంకటప్పయ్యగారిని 1842 ఆగసు 12 న 
య (>) 

అరెస్టు చేశారు. సెపెంబరు 9న 9 నెలల శిక్ష 
(-) 

విధించబడింది. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ పాము 

ఖ్యతను గురించి వివరించే సభకు వెంకటప్పయ్యగారు 

అధ్యక్షత వహించడమే వీరి నేరం. వీరి అరెస్టు 

తర్వాత తిరువూరు, నూజివీడు మార్షంలోని తంతి 

తీగల్ని కాం(గెస్ కార్యక రలు తెంచివేశారు. కఠారు 
ఆని లా 

వెంకయ్య మున్నగువారు ఈ కార్య్యకమంల్ పాల్గొ 

న్నారు. 

నందిగామ తాలూకాలో ఫణేతి తిరుపతయ్య, కట 
, ల ల 

మూరు సత్యనారాయణ, దొరేసల్సి లక్షీపతిగార్లు 
aa) య 

తంతి తీగెలు తెంచే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 
N 

దేశమంతటి లాగానే కృష్ణాజిల్లాలో కూడా క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమ ఉధృతిని రెండు నెలల్లోనే (ప్రభు 
త్వం అణచివేయ గలి ౦ది. కాని సోషలిసుల రహస్య 

౧ బి 
కార్యకలాపాలతో (ప్రచారానికి సంబంధించినంత 

వరకు 1948 వరకు కొనసాగింది. 1943 సంవత్స 

రాంతానికి అనేకమంది నాయకులు విడుదలయ్యారు. 

నిషేధింపబడ్డ కౌం(గేస్ సానే 1945 తో జిలా 
న 9 ణం 

ల్ల్ 

కౌం(గెస్ అసెంవీ ఏర్పడింది. ఈ పద్దతినే రాష్ట్ర 
లం ఉం యట 

సంఘం కూడా అనుసరించి రాష్ట్ర కాంగెస్ అసెం 
చం 

స్టీన్ ఏర్పరచారు. ఈ లోగా 1944 జనవరి 26 న 

స్వాతం(త్య దినాత్సవం జరిగినపుడు జాతీయ విద్యార్థి 

సంసను, జాతియ యువజన సమాఖ్యను (ప్రభుత్వం 
అ 

నిషేధించింది. గాందీ వికునల అనంతరం కూడా 

కృషాజిలాలో కాంగెస్ సభలపె నిషేధం జారీ 
స ts ౧౧ (=I 

చేశారు. కాశేశఇరరావుగారు (పభుత్వ చర్యలను 
Ot 

నిరసించారు. 

సోవియట్ యూనియన్ పె హిట్రరి దుర్మ్శాకవమణ 

సాగించిన తర్యాత యుదం పట (పదర్శించిన వైఖరి 
టో హో య 

మూలాన, కిట్. ఇండియా ఉద్యమం పట్ల అవలం 

బించిన వై ఖరివల్ల నూ కమ్యూనిస్తులకీ, కాం(గ్రైస్ 
చణ "ఉన, ల 

వారికీ మధ్య అగాధం పెరిగింది. ఆ విధంగా 

సా(మాజ్యవాద వ్యతిరేక జాతీయ శ కులమధ్య 

దురభిమానాలు, వె షమ్యాలు, ఘర ణలు (పబలాయి. 
(can వ యె 

ఐనప్పటికీ, నాయకుల్ని విడుదల 

చేయాలనీ, హిందూ ముసిం ఐక్యత ఏర్చర చాలని, 
౧ 

జాతీయ (ప్రభుత్యం ఒక్క_కే ఫాసిసు శ క్తులకీ, 
! దం అవనే 

జపాను సెనిక శ కులకీ వ్యతిరేకంగా పోరాడగలదనీ 
(cn అనాలే 

కమ్య్యూనిసులు స్పషంచేళారు. ర తు, కార్మిక, యువ 

కౌం(గెస్ 

జన, మహిళ, విద్యారి సంఘాలను నెలకొల్సి పటిష్టం 
థి 

న 30 లక్షలమందిని 

ఫొటన పెటుకున్న సమయంలో 
తు తు 

నిలిచి, సంక్షేమ 

వారి దీన గాథల్ని సాంస్కృతిక (పదర్శనలదాారా 

(ప్రజలకు హతుకొనేటట్లు చేయగల్లారు. అందుకనే 
అాలాన cc (౧౫ 

(పజలలోనూ, (ప్రజా సంఘాలలోనూ వారు వేళ్ళూ 

నుకో గలిగారు. సామాన్య (పజల దె నందిన కష్టాల 

నివ్న తిక కొంతవరకు నిరంకుశాధికార్తులను లొంగ 

దీయ గల్లార్లు. 

బెంగాల్ కరువు 

వారికి అండగా 

కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. 

కిట్స్ ఇండియా ఉద్యమం తఠ్వాత స్వాతం 

త్యం సౌధించదిడేవరకు _ జ్లిల్లాకార్య కలాపాల్లో 
ర ళో “ 

గ డని 



ల్ 

1946 ఎన్నికలు మినహో కాంగెస్ వాదులు సాగిం 
చిన ఉద్యమాలంటూ ఏమీ లేవు. ఐతే జిల్లాలోని 

కొన్ని రైతు ఉద్యమాలలోను, స్వాతంత్ర్యానికి 
పూర్యమూ, ఆ తర్వాతనూ నిజొం వ్యతిరేక తెలం 

గాణా స్వాతంత్ర్యానికి దోహదం ' చేయడంతోను 
కౌం(గస్ వాదులు పాటుపడ్డారు. 

మా టీలొ న టే శో కష జిల్ల్ నాంతీ 0లో కః 0 

' 1005 నుంచి 1947 తో స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించే 
వరకూ నిర్వహించిన శాతీయోద్యమాలన్నిటిలో కృష్టా 

జిల్లా (పముఖపా(త వహించి, సగర్వంగా నిలబడింది. 
ఈఉిద్యమాలలో. ఎందరెందరో. |ప్రాణాలర్చించారు, 
త్యాగాలు చేశారు, కష్టనష్టాల కోర్చారు. వీటి అన్నిటి 
అకక. షా, వతి, | 
ఫలితమే న వతం ఆ్యసిద్ధి. 



స్వాతంత్య సంగామంల్ తాలూకాల నిశ 
లో 

నందిగావం తాలూకా 

అమరావతి (వభుపు వాసిరెడ్డి వేంకటా(ది నాయు 

డక, 1802 లో సబిటిష్ ప్రభుత్వం నందిగామ పరగ 

తాకు జమీందారీ సనద్ ఇచ్చింది, ఆయన గుంటూరు 

జిల్లాలోని అమరావతిలో వుంటూ, ఆంధ్ర దేశంలో 

108 శివాలయాలు (పతిస్పించాడు. ఆయనే సందిగామ 

[గొమంలో కూడా రామలి- గేశకరస్వామి దేవాలయం 

కట్టించాడు. ఆ దేవాలయంలో పెద్ద నందీ కరుడు 

(ప్రతిష్టించ బడ్డాడు. పూర 9 నందిగామ
కు నందిగా మం 

అని ఢరు వుండేది. ఆ పేరు నందీశ్వరుడి పల్తే 

వచ్చిందంటారు. కాలక్రమేణా నంది(గామం, నంది 

గామగా మారి, వాడుకలోకి వచ్చింది. 

ఆచార్య నాగార్జునుడి ముఖ్య శిష్యుడు ఆర్య 
దేవుడు 

నందిగామ తాలూకాలోని జగ్గయ్య పేట, రామిరెడ్డిపల్తె 

(గ్రామాలకు వచ్చినట్టు శాసనాలు వున్నాయి. ఈ 

రెండు (గ్రామాల్లో పేరు పొందిన బౌద్ద 

వున్నాయి. 

శిధిలాలూ 

ఆం|ధుల సంస్కృతీ వికొసాలకు బహు ముఖాల 

కృషి చేసిన కొమ్మరాజు అక్ష శ్రైణరావుగారు ఈ 

తాలూకాలోని పెనుగంచిపోలులోను, ఆంధ పితా 

మహా మాడపాటి హానుమంతరావుగారు పొక్కు 

నూరులోను జన్మించారు. ఆంధ్ర రత్న దుగ్గిరాల 

గోపాల కృష్ణయ్యగారు కూడా పెనుగంచిప్రోలు 

గ్రామంలోనే జన్మించారు. 

(పముఖి రాజకీయ నాయకులలో ఒకరై న అయ్య 

దేవర కౌశేశరరావుగారు నందిగామలో జన్మించారు. 

ఆయన నందిగామ తాలూకా జాతీయోద్యమానికి మూల 

పురుముడు. ఆయిన ప్రోత్సాహంతో ఈ తాలూకాలోని 

అనేక గామాలలో జాతీయోద్యమం వ్యాపించింది. 

ఆొ (గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా కొణకంచి, బండిపాలెం 

(గామాలు పముఖపా(క వహించాయి. ఇక్కడి 

(గంథాలయం వల (ప్రజలు రాజకీయంగా చెతన్య 

పంతులయ్యారు." లా 

8A 

1990 లో కొణకంచి, బండిపాలెం (గ్రామాల 

నడువు నాగిరెడి తోపులో, (గంథాలయ వార్షిక మహో 

సభ, యువజసే మహాసభ జరిగింది. కాశీనాధుని నాగే 

శ్యరరావుగారు సభకుఅధ్య క్షత వహించగా, కాశేశ కర
 

సభను అలంకరించారు. చుటుపక్క-ల 

(గామాల (ప్రజలు వేలాది మంది సభరు "వచ్చారు. 
రావుగారు 

“పేరుకు (గ్రంథాలయ వార్షిక సభ అయినా రాజకీయ 

వభోదమే ఎక్కువగా జరిగింది. చాలామంది యువ 

కులు స్వాతం్యత్య సమరంలో పాల్గొ చేందుకు ఉ త్తే 

జితులయ్యారు, వారిలో ముఖ్యులు అనుముల రామ 

గోవింద శర్మ, బుచ్చిరామశేషయ్య శ్రేష్టి, మందడపు 

బాలవీరరాఘవయ్యగార్లు. 

వారు బందరు వెళ్ళి ఉప్పు సత్యా_గహంలొ 

పాల్గొన్నారు. వారు తెచ్చిన ఉప్పును చిన్నపొట్లాలు 

కట్టి, కాంగెస్ కార్యక రృలు (గ్రామాల్లో తిరిగి 
అలానే 

అమ్మారు. రావులపొటి మధుసూదనరాప్పు (రాష్ట్ర 

(పభుత్వ సె(కటరీగా, రిత్రైరయ్యారు) కీసర నరసింహా 

రాను (అడ్వకేట్) బండారు వీరమల్లు (ప్రసాద్, నార 

సాని సత్యనారాయణ, మందడపు తిరుపతయ్య, కొత్త 

పలి శేషయ్యగారు ఉప్పు పొట్లాలు అమ్మిన వారిలో 
౧ లొ ౮ , 

ఉన్నారు. వీరు గ్రామాల్లో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి. 

ఉప్పు పొట్లాలు వేలం వేసి, కాంగెస్కు నిధిని 

వసూలు చేశారు. తర్వాత వారిపి వారంట్లు జారీ 

చేయబడాయి. 

నందీగామ తాలూకౌ కొణకంచితో 1984 ఆగసు 

25 న (గామ కాం(గెను సంఘం మొట్టమొదట 

సాపించబడింది, అప్పటినుంచీ ఈక (పాంతానికి కొణ 

కంచి, బండిపాలెం (గ్రామాలు కాం|గెసికు కంచు 

కోటగా పేరు పొందాయి. 

1994 నుంచీ సొనిక (గంథాలయం తర పున నెల 

కొల్చిన వయోజన పాఠశాల వయోజనసఎద్యా వ్యాప్క్కీ 

యువజనులలో రాజకీయ చైతన్యం కలిగించేంచుకు 

తోడ్పడింది. 



లొ్లి 

అలా రాజకీయ వైతన్యం పొందిన కొణకంచి, బండిపారెం కౌర్యక రలు అనేకమంది స్వాతంత్ర సమరంలో పాల్గొని జెళ్ళకు వెళ్ళారు. 
ఆ రోజులలోనే గాందిజీ ఆదేశానుసారం హరిజన 

సేవకు శ్ర రెండు (గానాలు అంకితమయ్యాయి. హరిజన దేవాలయ (ప్రవేశం, సహపం కి భోజనాలు, హరిజన వాడల శుభత లాంటి కౌర్య (క్రమాలు 
జరిగేవి. 

హరిజనుల ఆరిక పర్రిసిత్రి మెరుగుపర్చేందుకు “ఫలు లేబర్ సా-ేజ్రః సాపీంచబడి౦ది. బిండి తిర పతయ్య గారు మద్రాసువెళ్ళీ అప్పటి రెవీనూ [ మంతి క్రళా వెంకటరావుగార్కి మెమొరాండం సమర్సింది, 150 యకరాల ఉస్పుల వీడును కమ సద్ధతి పె "సేద్యం చేసుకొనుటకు ఉత్తర్వులు వేయించారు. 
మొతం భారతదేశంలో (గామ కౌం(గెస్కు స్వంత భవనం నిర్మించిన ఘనత కొణక్రంని (గామా నికే దక్కింది. ఇందుకు వేహూ చాలా మెచ్చు కున్నారు. ఆ భవనానికి “ఆంధ్రకేసరి కాంగెప్ భవనం” అని పేరు పెటారు. 
(గామ మునసబు “కాకుమాను పిచ్చయ్యగారు (ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినా, జాతీయ ఉద్య మంలో పాల్గొనుటకు యువకులను ఎంతో (పోత్సహించారు. 1929 లో గాంది ఖద్దరు నిధికె ఆంధ్రలో పర్య టిస్తున్నప్పుడు, పిచ్చయ్య గారి తోడ్చాటుతో (గామ కౌం(గెస్ కౌర్యకర్రలు కొణకంచి. అడ్డరోడ్డు వద్ద గాంధీజీకి రు.. [0] సమర్వించారు. 

పెచ్చయ్యగారు ఖద్ధరు ధరిసారనీ, కౌం(గెన్ వారిపై ఫిర్యాదులు చేయలేదనీ, కౌం(గస్ వాలంటీ రకు భోజనం పెట్రారని, వారిపి (ప్రభుత్యం 18 కేనులు పెట్టి, ఒక సంవత్సరం నసె ఎన్షేన్లో వుంచింది. 

భారత స్వాతంత్ర్యానంతరం, కొణకంచి (గామం మధ్య గాంధీ మెదానంలో 46 1/2 అడుగులు ఎత్తు స్తూపం విజయ సూచకంగా నిర్మించబడింది. జాతీ యోద్యమంలో పాల్గొన్న స్వాతం త్య సమరయోధుల "పేరు ఈ విజయ సూపం శిలాఫలకాల పె చెక్కించ 

950 రిపబ్లిక్ దినోత్సవ చిహ్నంగా సాజ్రల్లుం రాఘవయ్యగారు, మరికొందరి క్రోషిన ల మరో - 

య 

ష్ వేం 9 
నే జ 

రజ జోల్లొ స్వాతం [తో 

18 అడుగుల _ జాతీయ సూపం, సుభాస్ బోస్ విగ్రహం వద్ద నిర్మించబిడిరిది. మొదటి రిపబ్ది కొ దినోత్సవం నాడు బోస్ ఏగహోన్ని (క్రీ బండి 
తిరుపతయ్య గారు ఆవిష్కరించాడు, 

జగ్గయ్య "పెట బాంబు కేసు 
యుద్ద నిధి వసూలుకోసం జగ్గయ్య పేటలో 209-1942 న “చింతామణి”. నాటక (ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఆ (ప్రదర్శనను భగ్నం చేయడానికి సానిక కాం(గెస్ నాయకుడు డాకర్ కలవకొలను లోభనా దిగారు ఒక ప్రాన్ వేశారు. చేత బాంబులు తయారుచేయడానికి “అవనరమెన మందుగుండును తెప్పించారు. మానిగ వెంకయ్య చేత మూడు చేతి బాంబులు తయారు చేయించి ధూళిపాళ్ల వెంకేశ్యర్లు గారి ఇంట్లో దాచారు. రెండు పదిరూపాయల టిక్కెట్లు సంపాదించి, కాటుబోయిన పన్నూఠ, బాల్నె రాములు చేతి బాంబులతో నాటక శాలలోకి రాతి 101/9 గంటల వేళ (ప్రవేశించారు. నాటక (ప్రదర్శన రసవ త్ర రంగా సాగుతున్న సమయంలో రాములు. మొదటి నరసలో కూర్చున్న కలెకరు మహంతి వైపు చేతి బొంబు విసిరాడు. అది. వెళ్ళి సబీన్స్ పెక్సర్ దేవర కౌళ్ళముందు పడిందిగాని పేల లేదు. ఆ తర్వాత వన్న్నూరు చేతిలోని బాంబు తీనుకుని, రాములు కలెక్షర్ మీదికి విసిరాడు. అది వెళ్ళి కలెక్టర్ కుర్చీకి తగిలి, ఆయన వెనుక కూర్చున్న గెరవరం. నివాసి మహంకాళి వెంక పేశ్వర్లుగారి తొడపై పేలింది. ఆయన గాయపడగా కలెక్టర్ తప్పించుకున్నాడు. వెంక 'పేశ్వర్లుగార్ని కారులో చికిత్సకె. తీసుకు రం * 

రా వెళ్ళారు. ఈ విధంగా నాటక (ప్రదర్శనను భగ్నం చేశా 

ఈ బాంబు సంఘటనలో బాల్నె సత్యనారాయణ, వీరగంటి అప్పారావు, చిప్పా నారాయణ, బారెడు 
మోతీరాం కూడా పాల్గొన్నారు. కౌని అప్పటి జాతీయ ఉద్యమంలో చురుకుగా వనిచేనున్న ఇతర మీద కేసు _చినాయించారు.. వా ర్రి లో డాకరు శోభనా ది, తూమాటి యోగానందావాద్యల, మ్య నాగయ్య, డా॥ మొరి శెట్టి బసవరాజుగార్లు మొదలగు 
11 మంది మీద శేస్తులు పెట్టారు. 



"నం (గోము బో రీ (ల 

Kk ఇఅతంచి 

1930 నుంచి ఈ తాలూకా జాతీయోద్యమంతో 

కొణకంచి [గామం (ప్రముఖ పా(త్ర 

అనుమల గోవిందశర్మ, 
వహించింది. 

రేపాల బుచ్చిరామయ్య 

ఢ్రేషి, బండి తిరుపతయ్య గార్ద సుఖ్యపా(త్ర వహిం 
చారు. కాంగెస్ ఆదేశానుసో రం బండి తిరుపతయ్య 

గారు మదాసు వెళ్ళి వ్యకి సత్యా(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. ఆ తరువాత తిరుపతయ్యగారు. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని ఒక సంవత్సరం 

జైలుశిక్ష అనుభవించారు. అదే సందర్భంలో 1949 

మార్చి 16 న పోలీసుము వీరి ఇల్లు సోదా చేసి 

అరెసు చేశారు. 
టా 

“మునగాల రైతు తం ఉద్యమ చరిత 

పూర్వం “మునగాల సంస్థానం" కాకతీయ రాజుల 

సామంతులకు చెందినది. ఈ సామంతుల వారసులు 

కారంగజేబు నుంచి “సన సన్నద్” పొందారు. వీరి 

సంతతివాడే కేసర నరసింహారావు 1802 లో బిటిష్ 

వారి “శాశ్వత ఇ సెసలాోని రయం (ప్రకారం ఈస్పిం 

డియా కం పె ఫీ నుంచి శ్సన్నద్”ను హొందాడు. 

అప్పటి నుంచీ మునగాల “ఎ సేటు"గా పరిగణింప 

బడింది. కృష్ణాజిల్లాలోని. ఈ చిన్న సంస్థానంలో 42 

గామాలు వున్నాయి. 1082 లెక్కల (ప్రకారం నాటి 

జనాభా 20 వేలు, ఈ సంస్థానం జమీ౨దారు (బిటిష్ 

(ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి రు. 4008 లు "పేష్కూస్ 

మొాతమె చె చెల్లిస్తూ, (పజల నుంచి ఏటేటా ఒక లక్షా, 

ముప్ఫయివేల ' రూపాయల శిస్తును వసూలు చేసేవాడు. 

ఈ సంస్హా సానం చివరి జమీందారు రాజానాయని 

వెంకట రంగారాపు 1900 లో అధికారానికి వచ్చాడు. 

ఈయన దగ్గర తెలుగు భాషాభివృద్ధికి విశేష కృషి 
చేసిన కొమ(రాజు వెంకటలక్ష్కణరావుగా రు దివాన్ గొ 

వుండేవారు. వీం పాల సలోనం్థాస (జలు 

సుఖ జీవితం గడిపారు. 8) లక్ష్మణరావు గారు 

1928 లో చనిపోవడంతో జమీందారు రంగారాపు 

(ప్రజల్ని దోపిడీ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఏ శ్స్తులు 

బాగా పెంచాడు. పంట భూముల్ని, మంబివీడు 

ర ఏదో ఒక ' సాకుతో కాజెయ్యటం ఆరంభిం 

చెరువుల్ని బాగు చేయించలేదు. (ప్రజలపై 

డార్షన్య విధానం అమబు జరిపాడు. ఇక జమీందాలే 

ఐకమత్యంగా వుండి, 

లోలి 

నౌకర్లు యమకీంకళులలాగా (ప్రజల్ని పీడి౦చుకు 

తినేవాణ్ళ. 

జమోన్ లై తం సంధం స్థావన 

జమీందారు దౌర్జన్యాలు, దోపిడీ నంచి రక్షించు 

కునేందుకు, వెలిదరీడ రంగారావు, కోదాటి వెంకట 

నరసింహారావు, కొల్లు అచ్చయ్య, కొండపల్లి రామ 

చంద్రరావు, గెల్తి "కోనయ్య, ఇమిడి పొసయ్య, 

కొల్లు కోటయ్య “పంటి పెద్దలు జమీన్ రై తు సంఘం 

స్టాపేంచారు. మొదటి మహాసభను 190 లో మున 

గా గాలలో జరిపారు. ఈ సభకు మ[చాను శాసనసభ 

సభ్యుడు శ్రీ బి. విశ్వనాథన్గారిని, కెంద్ర శాసన 
సభ్యుడు (బ్ర టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగారిని 

ఆహ్వానించారు. 

సభకు వచ్చిన విశ్వనాథన్ గారు జమీన్ రె తులు 

జమీందారును ఎదిరించమని 

(ప్రబోధించారు. (_పకాశంగారు ఆ సభకు రాలేదు. 

తర్వాత పది రోజులకు మునగాల వచ్చి రె తులకు 

సందేశం ఇచ్చారు. 

ఈ సభలో జమీన్ రె తు సంఘానికి అధ్యక్షు 

లుగా యిమ్మిడి పాపయ్య గారిని, ప్రధాన కార్యదర్శిగా 

గెల్లి కోనయ్యగారిని ఎను కున్నారు. 

ఈ సంఘాన్ని పఏచ్చిన్నం చేయడానికి జమీందారు 

తన సిబ్బందితో రె రెతుసంభఘ నాయకుల్ని కొట్టించాడు, 

పీరి వ వ్యవసాయం ఈ ఆపు చేయించాడు. వేల రూపాయల 

జరిమానాలు వనూలు చేశాడు. కొందరి రె తుల ఇళ్ళు 

క్ కించాడు. కొందరిని సంస్థానం నుంచి “వేళ్ళ గొట్టిం 

డు. ఈ సంఘ సభ్యులపె పె సాంఘిక బహిష్కారం 

అమట ౫ జరిపాడు. కొందరి ఇళ్ళకు కంప కొట్టించి,వ వాళ్ళ 

రాకపోకలు ఆప్పచేళాడు. వాళ్ళనుంచి వేలాది రూపా 

యలు జరిమానా వసూలు చేశాకే కంప తీయించాడు. 

అన్ని కులాల వారిచేతా వెట్టి చాకిరీ చేయించాడు.జమీం 

దారు దౌర్హన్యంతో ఈ రై తు సంఘం విచ్చిన్నమై 

పోయిందో 

ఆంధ్ర రాష్ట్ర. జమీన్ రైతు సంఘ నాయకుడు, 

జమీన్ రైతు ప్మతికా సంపాదకుడు ఢీ) నెల్లూరి 

వెంక(టామా నాయుడుగారు 1988 సెసెంబరు స, 

28 తేదీలలో మునగాల  పరగలణాలో పర్యటించి, 
అక్కడి దారుణ పరిస్థి తుల్ని, రాష్ట్ర జమీన్ రైతు 
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సంఘానికి తెలిపారు. తన సంచార ని వేదికను “జమీన్ 
రైతు” పష్మతికలో కూడా (ప్రచురించారు. అక్కడి 
భయంకర పరిస్థి తుల్ని రైతులు వివరిస్తుంకే తన 
కళ్ళే వెంట నీళ్ళు కౌరాయని ఆయన ఇలా రాళారు. 

జమీందారు నిరంకుశ పాలనలో 3 తులు, (ప్రజలు 
పడరాని పాటు పడారు. సకాలంలో శిసులు చై లించన్సి రై తుల మెడలకి * ప్రలుప్ప కాన్స్ వేసి మైస్పెబావి 
స్థంభానికి క'కేవారు. లేదా శిస్తు క'టేదాకా మాడే 
ఎండ లో నిలబెపైదారు. వాళ్ళ వీపులసె బండలు ఎ త్తేవారు. (గ్రామాల్లోని కూలీలు పచ్చి గడ్డి కోను కొచ్చి, దివాణంలో మోపులు వేసి పోవాలి. ర తులు, 
ఇతర వృత్తుల వారు కూడా వంతుల వారిగా వచ్చి, వెటి చాకిరీ చేసి పోవాలి. ఎవరెనా కూలి అడిగారా, 
వాళ్ళ జొట్టు చింతచెట్టు కొమ్మలకి ముడేసి వేలాడ 
దీసేవారు, ' 

1837 ఫ్మిబవరిలో నముదాను శాసనసభకు ఎన్ని 
కలు జరిగాయి. అప్పుడు రాష్ట కౌంగెనుకు, మున 
గొల జమీందారుకు మధ్య ఒక ఒడంబడిక కుదిరింది. 
దీని (పకౌరం-కాం (గెస్ నౌాయకులుగానీ, కార్య కర్తలుగానీ మునగాల ఎసేటులో (పవేశించి (ప్రచారం చేయకూడదు. జమీందాటీ తన ఎసేటులోని పట్ట | కాంగెస్కు వేయించాలి. ఈ ఒడంబీడికవ ల కాంగగెప్ 
వాదులు మునగాలలో (వవేశించి, కౌం(గెస్ రాజకీ 
యాలు గురించి గానీ, ఎన్నికల (ప్రణాళిక గురించి గానీ (ప్రచారం చేయలేకపోయారు. 

ఎన్నికల తర్వాత జిల్లా కౌం గెస్ సోషలిస్తు పార 
తరఫ్పన చండ్ర రాజెశ్వరరావు, వెల ౦కి విశ్వేశ్వర రావుగారు మునగాల ఎసేటుకువచ్చి, 'పేక్క_డ్రి పరిసి > టౌ wu ర wa మలో £ © 
తుల్ని విచారించారు. (గామ (పఏజల్ని రహస్యంగా 
కలునుకుని జమీందారు దోవికి దౌర్హన్యాలు గురించి 
తెలుసుకున్నారు. బహిరంగ సభలు జరిపారు. కొని 
(సేజలు భయంతో సభలకు రాలేదు. ఇళ్ళలో వుండే 
నాయరుల ఉపన్యాసాలు విన్నారు. 

8) రాజేశ్వరరావు, 8) విశ్వేశ్వర రావుగార్లు బె 
వాడ వెళ్ళి, తమ పర్యటన ఎవరాల్ని. శాసనస సభ్యుడు శ్రీ కౌటటగడ్డ వెంకట నారాయణరావు గారికి 
తెలివారు. 

అప్పడు (శ్రీ నారాయణరావుగారు మునగాల 
వెళ్ళారు. రేపాం, తాడువాయి, నడిగూడెం మున్నగు 

చ ఇ శే 

క. 

త్య) ద్దాజీల్లా న్యా తం్యత గ 
0 

(గౌమాలు పర్యటించి, జమీందారుకి వెట్టిచాకిరీ 
చేస్తున్నవారిని చేయవద్దన్నాప. అతా వెట్టిచేయించు 
కునేందుకు జమీందారుకి హకు్క్క_లేదని (ప్రజలకి 
ఉద్బోధించారు. దాంతో (జలు వెట్టిచేయటం మాను 
కున్నారు. శ్రి నారాయణరావుగారు ఏ'సేటు దారుణ పరిస్థితులను జిల్లా కౌంథగెస్ కమిటీకి శ్వ, (పత్యేక 
విచోరణ కమిటీని నియమించి, అక్కడి (పజల పరి 
సెతిని పూ రిగా విచారించి, నివేదిక తయారుచేయించా 
ల్సెందిగా కోరారు. 

(శ్రీ) నారాయణ రావుగారి ఎజ్జ ప్రితో పశ్చిమ కృష్ణా జిల్లా కౌం్యగెస్ సంఘం ఈ | క్రిందివారిత్రో కమిటీని 
నియమించింది. 

1. కాకాని వెంకటరత్నం (కన్వీనరు 2. "పేట బాపయ్య 8. అన్నె అంజయ్య 4. వెనిగళ్ళ వెంకట 
రత్నం, 5. నండూరి పసాదరావు 6. అనుముల 
రామగోవిందశర్మ , 

ఈ కమిటీ 1888 జూలె 28 నుండి 95 వరకూ మునగాల ఎ-స్రేట్లో పర్యటించి, సమాచారం “ఫేకరిం 
చింది. దీని ఆధారంగా (శ్రీ నండూరి (పసాదరావుగారు నివేదిక తయారుచేశారు. ఈ ని వేదికలో ముఖ్యాంశాలు 
ఇవి ; 

1982 తరవాత జమీందారు దొర్గనాలు మితిమీరి 
పోయాయి. ఎప్రేటులో జమీందోరే సర్వాధికారి, సివిల్, (క్రిమినల్ సవర్సు ఆయన చేతిలో వుండేవి. 
పోలీసు సబిన్స పెక్టరుకన్నా, జమీందారు కొత్వాలు ఎక్కువ అధికారం చెలాయించేవాడు. ఏ"సెటు దివాణం 
లోకి రమ్మని ఎవరెలై నా కణురు వచ్చిందంటే, అతడికి జరిమానా పడటమో లేదా అండి వీ వగల 
టదూ జరిగేది. రెతుల జిరాయితీ భూములోని చెటు కొట్టినా, కొమ్ము నరికినా జమీందారుకు “జరిమాసో 
లి ంచాల్సిందే, ఎనెరాళ్ళు బండలమీద నవైతంరైతు 
కి హక్కులేదు. అన్ని కులాలవారూ, అని 

ఏఏ తులవారు జమీందారుకు వెట్టిచాకిరీ చేయాల్సిందే. 
ంచిన వాళ్ళని కొట్రటం, పాంసించడం, జరిసూ 

నాలు వసూలు జేయడం, దొంగ (పోనోట్లు రాయించు 
కోవడం వంటివి సాగించాడు. అనేకమంది ఆసులను 
జమీందారు దౌర్జన్యంగా లాక్కున్నాడు. - 

భూమి శిసులు మెరక య॥ 1కి ర్వ. 1.26 పెసల 
నుంచి రు. 8.50 కి పెంచాడు. పల్లం శిస్తు య॥ 1కి 

MT 

G 



నం/గౌమ బరీ (తో 

మొదటి పంటకు రు. 10.00 లు, రెండో పంటకి 

రు. 5-00 లు చెల్తి ంచాలి. స్వంత బావుల కింద 

రె తులు సేద్యం చేసుకున్నా య॥ 1కి రు. 10-00 

శ్స్తు చెలి పి ంాల్సించే. 

శాసనసభ్యుడు శ్రీ కాట్రగడ్డ వెంకటనారాయణ 

రావుగారు, నీరా, చెన్న కేశ్వరస్వామి గుడికి 

వెళ్ళగా, అక్కడి అర్చకుడు గుంటూరు లక్ష్మణా 

చార్యులుగారి ఆయనకు తీర్ణ ప్రసాదాలు యిచ్చాడు. 

ఇది తెలిసి జమీందారు, అర్చకుని జీతం ఆ నెలనుంచీ 

ఆపుచేశాడు. ఈ ని వేదిక పూర్తి పాఠం అచ్చులో 40 

చేబీలుదాకా వుంది. 

మునగాల (ప్రజలను చె తన్యవంతుల్నిచేసి సంఘ 

టిత పర్చడానికి జిల్లా కాం|గెస్ తరఫున రై తు 

సంఘం తరఫున నండూరి (ప్రసాదరావు, సూటూరు 

పరంధామయ్య, వేములపల్లి హను మంతరా వుగార్లు 

వెళ్ళారు, పీరు గ్రామాలన్నీ తిరిగి జమీందారు దోర 

న్యాలకు వ్యతిరేకంగా తీవ్ర (ప్రచారం చేశారు. 

_ అంతేకాక కాం(గెస్ సభ్యులుగా కి వేల మందినీ, 

ర తు సంఘ సభ్యులుగా 4 నేల మందిసీ చేర్చించారు. 

cl తు సంఘాన్ని నిర్మాణం చేశారు. 

19838 జూలైలో అఖిలభారత కిసాన్ సభ నాయ 

కులు యన్. జి. ౦గా, 

మునగాల, నడిగూడెం (గ్రామాల్లో గొప్పు బహిరంగ 

సభల్లో ఉపన్యసించారు. 

అయ్యారు. 

(ప్రజా ఉద్యమం దినదినాభివృద్ధి చెందడం చూచిన 

శాసనసభ్యులు డీ) కాట్రగడ్డ వెంకటనారాయణరావు 

గారు, చలసాని వాసుదేవరావు, కామినేని వెంక 

టప్పయ్య, జోళ్యభట్ల సత్యనారాయణగార్లు. సరగ 

ణాల్లో స పర్యటించి, (ప్రజల్ని ఉ శ్రేజసర్నటరలో ఎంతో 

కృషి చేశారు. 

(ప్రజలు చె వైతన్యవంతు 

మునగాల ర తంల సత త్యాాగహం 

ర తులు తమ హక్కులు తెలుసుకున్నారు. తమ 

జానిస జీవితం నుంచి బె టపడాలని దీక్ష వహించారు. 

1930 నాటి జమీన్ రె “తు సంఘాన్ని పునరుద్ధరించు 

కున్నారు. (గామ 3 త్తు సంఘాలు నిర్మించుకున్నారు. 

సంఘ నిధికి విరాళాలు సేకరించారు. - చెస్పెటు జమీన్ 

3 తు సంఘం ఆఫీసు మునగాలలో 

బడింది. 

ఇందులాల్ యాజి క్ గార్లు. 

పార ంభించ 
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(గ్రామాల్లో వలంటీరు దళాలు ఏర్పడ్డాయి. వీరు 
రైతు కూలి "పాటలు వీధుల్లో తిరుగుతూ. పాడేవారు. 
రాత్రిపూట గ స్తే తిరిగేవారు. శతువుల కదలికకు 
సంబంధించిన దా ర్తలు సేకరించేవారు. 

అన్ని కులాలవా రు, వృత్తులహారు జమీన్ రైతు 

సంఘంతో చేరారు. వెట్టిచాకిరి చేయడం, జరిమానాలు 

చెలి ంచడం దూనివేశా డు. 
య 

దేవుడి ఉత్సవానికి బదులు 

కాం గెస్ నాయకుల ఊరేగింపు 

ఏఫీటా దీపావళికి రేపాలలో జమీందారు ఇష 

దైవం లక్ష్మీ నరసి: హస్వామి ఉత్సవం _ జరిగేది, 
ఆచారం (పకారం ఆ ఏడాది కూడా మంగళ్ళు ఉత్స 

వానికి కాగడాలు సట్టదో గా, వాళ్ళని జమీందారు 

ఉద్యోగులు రై అసొఘుంలో చేరార నే కోపంతో 

వెళ్ళిపొమ్మనా ఎరు. అది చూచి, దేవుడి వాహనం 

మోసే చాకళ్ళు మోయటం మా ూా నేశారు. దాంతో రెండు 

రోజులు జరిగే ఉత్సవం ఆగిపోయింది. 

దేవుడి ఉత్సవానికి బదులు (ప్రజలు గాందీ, 

నెహూ, బోస్, రంగా ఫొటోలను సళ్ళమీద ఊరే 

గించారు. సభ కూడా జరిపారు. నండూరి (ప్రసాదరావు 

గారు నాయకత్వం వహించారు. 

అప్పటినుంచి ఎ'సేటువారికీ , (ప్రజలకూ ఘర్షణ 

(పారంభమెంది. జమీందారు (ప్రజల పె పె ఇచ్చే (పతి 

ఫిర్యాదుకూ వి పోలీసులు కేసులు పెస్టేవారు. రె తుల 

ఫిర్యాదులపై ఏచర్యా తీసుకునేవాడు కాదు. 

జమీందారీ విధానం రదుకావాలని, లంచగొండి 
టి 

తనం, పోలీసు జులుం నశించాలని (ప్రజలు నినాదాలు 

చేసేవా 

పనివారు ఎే సటువారికే, 

చేయకుండా బపిష్కు రించారు. శ్స్తులు కట్టటం మాని 

చేశారు. పోలీసుల సాయంతో వమీందారే జ ప్పులు 

పారంభి ంచాడు. ప్రీల అభరణాల్ని కూడా జస్త 

చేయటం ఆరంభించాడు. రైతులు ధైర్యంగా 

ఎదుఠొ గ్రాన్నారు. 

వారి ఉద్యోగులకి హని 

జమీందారుతో తెగతెంపులు చేను 

కోవాలనుకున్నారు. ఈలోగా కలుకోవలో కూలీల 

పోరాటం జరిగింది, తెలుసుకుందాం. 



B62 

కలుకోవ కూలీల పోరాటం 
కలుకోవలో జమీందారుకి శి2 యకరాల మాగాణీ 

భూమి వుంది. ర తులచేత వెట్టికి సెద్యం చేయించు 
కునేవాడు. రె తులు వెటి మానీవేయడంతో ఆ సంవ 
త్సరం కూలీలచేత పొలిం పను. చేయించుకోవలసి 
వచ్చింది. యకరానికి 40 మానికలు కూలి ఇస్తానని 
చెప్పాడు. 72 మంది హరిజన కూలీలు 14 రోజులు 
పనిచేశారు. కూలి అడగగా జమీందారు ఉద్యోగులు 

యకరానికి 0 మానికలు చొప్పున ముక్కిపోయిన 
ధాన్యం ఇసొమన్నారు. వాటిని కూలీలు తీసుకోలేదు. 
మాకు సంఘమే ఇప్పిసుందని చెప్పి వెళ్ళి 
పోయారు. గా 

ఇది తెలిసి ర తు నాయకులు నండూరి పసొద 
రావు, _ నల్లపాటి  వెంకృటామ నరసయ్య గార్లు 
కూలీలతో కలసి కోటకు వెళ్ళారు. రాజాగారు కూపీ 
లను పోన్లుద్వారా దరఖా సు పంపమన్నాడు. అప్పుడు 
(పసాదరావుగారి సలహా మీదట, నల్ర పాటి 
వెంక(టామ నరసయ్య గారి నాయకత్వాన కూలీలు 
సత్యాగ్రహం మొదలుపెట్టారు. మొదటి రోజున 
500 మంది, రెండో రోజున వెయ్యి మంది, మూడో 
రోజున క వేల మంది (ప్రజలు సత్యా(గహంలో 
పాల్గొన్నారు. ఇది చూచి జమీందారు రెచ్చిపోయాడు. 
పేసాదరావు, పరంధామయ్య, హనుమంత రావుగార్హను 
ఖూనీ చేసామని తన రౌడీలతో శేకలు వేయించాడు. 
కాని రె తులు, కూలీలు వెసుకంజ వేయలేదు. మరింత 
పట్టుదలతో సత్యాగ్రహం కొనసాగి సున్నారు. ఇది 
చూచి జమీందారు సహించలేకపోయాడు. తన 
కోటను రె తుసంఘ నాయకులు, కూలీలు రె తులచేత దోపిడీ చేయించచోతున్నారని అధికారీలక "బలి 
(గామలు పంపాడు. 1988 డిసెంబరు 24 న 
కృషాజిలా కలెకర్, బెజవాడ సబ్కలెకర్, జిలా 
పోలీసు “సూపరిరశెండెంట్, మూడు లారీల నిండా 
పోలీసుల్ని వెంట పెట్టుకు వచ్చారు. కౌంగెస్ నాయ కులు బి. యస్. మూర్తి, అయ్యదేవర కాశేశ్వర 

రావుగాద్దు కూడా మునగాల వచ్చారు. రు 
దదాయించినా భయపడకుండా తాము క్రూలికోనచే 
పోరాడుతున్నామని వారికి శ తులు, కూలీలు 
చెప్పారు. ౫ 

అధికారు 

కో జ్ఞా జిలా న్యూతోం [త్రీ 

తర్వాత బెజవాడ _ సబ్కలెకర్ కూలీలతో 
వ్ . మాట్లాడి, నిజం తెలుసుకున్నాడు. కలుకోవ వెళ్ళి 

_ యకేరానికి 40 మానికల చొవ్వున మంచి ధాన్యం 
కూలీలకి ఇప్పించాడు. కూలీల సత్యా_గహం విజయ 
వంతమయింది. (ప్రజలకు యెక్క_డలేని భెర్యం 

వచ్చింది. జమీందారు (ప్రజాళ క్తికి లొంగిపోయి రాజీ 
సంభాషణలు ఆరంభించాడు. రాష్ట్ర కౌం(గొస్ 
కార్యదర్శి గొటిపాటి (బహ్మయ్యగారు మధ్యవ ర్షిగా 

య 

రాజీ చేనుకునేందుకు రె తుసంఘంవారూ, జమీందారూ 
రా 

"అంగీకరించారు. 

కాం(గైెస్ నాయకులు బి. యస్. మూ ర్హి, అయ్య 
దేవర కాశేశ్వరరావు (చీఫ్ పార్ల మెంటరీ కార్యదర్శి) 
గార్లు కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా పోలీను నూప 
రించెండెంట్ మొదలగు వారు, రెతునాయకులు 
1888 జనవరి 9, 10 వ తేదీలలో సమాచేశమె రాజీ 
షరతులు రూపొందించారు. 10న తేదీన ఒడం 
బడిక పె సంతకాలు జరిగాయి. జమీందారు తరపున 
కుమారొరాజా రామకృష్ణా రెడ్డి, రై తునంఘం తరపున 
వెలిదెండ రంగారావు, కోదాటి వెంకట నరసింహారావు, 
నండూరి పసొదరాపు, నల్ల పాటి వెంకట రామ 
నర్సయ్య, వుష్పల రామయ్య, కందుల రాములు 
సంతకాలు చేశారు. శ్వ ఒడంబడి కే “బహ్మయ్య 
అవార్డు”గా (ప్రసిద్ది కెక్కింది. 

మునగాల రైతు వోరాటం 
పశ్చిమ కృషాజిలా కౌంగెస్ సంఘం, మునగాల జమీందారు ర్రైతులెపె సాగించే దురాగతాలను 

ఎదుర్కొని, "అప్పట్ జిల్లాకౌం(గెస్ అధ్యక్షులు 
పేట బాపయ్య గారు, కార్యదర్శి కాకాని వెంకట 
రత్నంగారల నాయకత్వాన. రెతుల తరఫున పనీ 
చేశారు. కాకాని వెంకటరత్నంగారి నాయకత్వంలో 
సర్వశ్రీ గొంది కోటేశ్వరరావు, పిన్నమనేని స్తా 
రామయ్యా, వేజెండ్ల వెంకట సుబ్బయ్య, ఇమ్మడి 
పాపయ్య, నల్ల వాటి వెంకట రామనర్సయ్య, వంగ 
వెటి అచ్చుయ్య, బండి తిరుపతయ్య మొదలగు కౌర్య కర్రలతో అక్కడకు వెళ్ళి (గామాలలో జమీందారీ 
దౌర్దన్యాలను గురించి రిపోర్టు తయారు చేయించారు. 
శః సందర్భంలో యన్. జి. రంగా, ఇందులాల్ “యాజ్జిక్గారలు వచ్చి .పరిసి తులను స్వయంగాచూసి 
వీరికి తగిన సలహాలనిచ్చి వెళ్ళారు. ఆ రిపోరును 

యు 



నంగాయ చరిత్ర. 
కొణకంచి (గంథాలయములో జరిగిన జిల్లా కౌం(గెస్ 

జనరల్బాడీ సమావేశంలో అంగీకరించారు. రిపోర్టు 

రాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘానికి, (ప్రభుత్వానికి పంప 

మెడింది. రిపోర్టు నిమి త్తం మునగాలపర గణాకు వెళ్ళిన 
కార్యక ర్హ రలను, జమీందారీ గూండాలు నానాహింసలు 

పెట్టారు. అయినా ధైర్యంతో (గ్రామాలన్నీ తిరిగారు. 
అప్పటి కాంగెస్ (పభుత్వ రెవెన్యూ మంతి 

(సకాశంపంతులుగాడ స్వయంగా మునగాల వచ్చి, 

పరిస్తితులను అవగాహన చేసుకుని వెళ్ళారు. తర్వాత 

గొట్టిపాటి (బ్రహ్మయ్య (రాష్ట్ర క కాం(గెస్ కౌర్య 

దర్శి పేట బాపయ్య, ఎర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం 

గార్లతో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసింది. వారు 

౬క్ర అవార్డు ఇచ్చారు. అదే (బహ్మయ్య అవారుగా 

గషేరుతోకి “వచ్చింది. 

““బహ్మయ్య అవార్డు” అంశాలు 

1. పట్టాలు... ముందు. పట్టాలలో సరే నెంబర్ల 

వారీ భూములకు హద్దులు వేసి ఇవ్వాలి. 

2. ఈనాములు-ి చాకలి, మంగలి, కుమ్మరి, 

వ(డంగి, వి పౌరోహిత్యం వగెరా వ వృత్తులవారి. అను 

భవంలో వున్న చాకిరీ ఈనాములను గూర్చి జమీం 
డారుగారు వ్యాజ్యాలు వేసి జయం పొందివున్నారు. 

సదరు భూములకు పె వృతుల వారికి పటాలను 
త ROM అయిల్ య 

ఇవ్వాలి. 

 అతరావు జమీందారీ రెతు భూమి శిస్తు రేటు 

(అతరావు 'రేటులు హెచ్చురగ్గులుం టే. ఆ శేటులు. 

సగటురెటు....పలానికి పల్ల పుశేటు... మెరకకు మెరక 

రేట్సు రో సదరీయీనా నాములకు పట్టాలను యిచ్చు 

తుకు నిర్హ యం. వీర యెవరికి నిర్బంధంగా చాకిరి 

చేయవలసిన బాధ్య తలేదు. 

ఏ. టి.డి'ఈనాములు--ఈనాం కంకేగల హెచ్చు 

మరిమాణం గల భూమికి అతరావు జమిందారీ శిసు 

"రేటుతో పట్టా యివ్వాలి, ఆ ఈనాందారుకే. ఈ విష 
యంతో ఈనాందారు చేస్తున్న అప్పిళ్ళు వదులుకుం 
టాడు. అన్ని రకౌల ఈనాముకున్నూ ఇదే వర్తి 

స్తుంది. అయితే సర్వధుంజా లా ఈనాములు. ఎట్టి స సర్వ్ 
చులతోనిమి త్రం లేకుండా, సర్వహక్కు_లతో, సర్వ 

కొలాలుఅనుభవించుటకు ఆధారాలు కలవారు అట్టుగా. 

సంపూర్ణ .హక్కులత్లో అనుభవించాలి.అట్లు గా ఆధా= 
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రాలు మౌని భూములకు పై మాదిరినే శిసులు 

కటు కోదా ఈ పట్టాలు పూర్తి సంకాగానే యిందుకు 

ae వ్యాజ్యాలు వుపసంహరించుకోవాలి. 

8. వావ్యుదాడు అకు తెలియకుండా రెవెన్యూ 

వేలం వేయబడిన భూములు ఇతర్ల కు వికయింప 

బడినవి, రాజాగారికని, వారి బంధుప్పేల “పేిరిటను వారి 

వుద్యోగుల “పేరను కొట్టి వేయబడిన భూముల 

గురించి ; 

1980 సంవత్సరం నుంచి సేల్ అయిన భూము 

లకు అట్టి భూములకుగాను యివ్వాల్సిన సేల్ 

మొ తాన్ని దరిమిలా Improvement కు అయిన 

కమ్మ త తును, రె తులు ఇ సే న వారికి వారి భూములకు 

పట్టాలు. యివ వాలి. సదరు భూములకు మరొక 
ర తకు ఏ న్యాయంగా పట్టా యివ్వబడి ఆయన హక్కు 

భు క్రంలో వుంటే, అందుకు ఎట్టి చర్యా తీసుకో 

నక్కారలేదు. 

4. దౌర్హన్యంగా రాజాగారు భుక కృపర్చుకొన్న 

ఛూముల గురించి; ఈ భూములు తమవని ర తులు 

ఆధారం చూపాలి. సదరు భూములను జమీందారు. 

గారు యే ఆధారాలు పుర ంస్కరించుకొని స్వాధనవర్చు 

కొనెనో జమీందారు చూపాలి” 

ర్. (పతిఫలరహితమైన (పామిశరీ నోట్లు: (పతి 

ఫలంలేని (పామిశరీ' నోట్లు రాజాగారి పేరను వున్న 

బ్రయితే వారి బంధువులు, అనుచరులు, పేరను 

పన్న ట్రయి శే, అన్నీ ఇచ్చివేయాలి. శిస్తు బాకీలు 

తేల్చి ఆ మొత్తముల వారి  అనుకూలుర = పేర్ణకు 

రాయించుకొన్న నోట్లు చెల్లుతాయి. 

8. సాముదాయక' భూముల ఆ్మకమణ : అట్టి 

ఆకమణలను జమీందారుగారు వదలి వేయాలి. 

7. రైతు తు స్వంత నూతి కింద సాగుకు పల్పం 

రెటు వసూలు చేయుట వగైరా : 

. 1808 తర్వాత చెట్లన్నీ రై తులవే. అంతకు 
నుండు చెట్లు, తర్వాత చెట్టు ఏవే 'తేల్చుటకు 

డిప్యూటీ తపాశీల్ దారు! వచలట'మై నది. వారి నిర 
యం తుది నిర్ణ యం. 

లి ఇందులో కల్లుగీ తలకు యిచ్చిన చెట్ల రుసుం, 

వాది నిర్ణ యాల (ప్రకారం. చెందుతుంది. వాటికి 

నంబర్లు 'స్వ్పాబం గురించి రై తులుగానీ, జమీందారు * 
గానీ అభ్యంతరం పెట్టరాదు. . 



భూములలో స్వంత నూతికింద 

సాగుకు పల పురేటు వనూలు చేయనేరదు. 
ne) 

4. పటాగాని. భూమిగాని లేకుండా 45ను వసూలు 
(so వానే 

రి. వర్త కులకు సరకుల క్రై డబ్బు యివ్యలేదని; 

శః విషయమై దర్యాప్తు చేయించి. ఇన్వవలసిన 

యావ త్తు సెకం లిమిపేషన్తో నిమిత్తం లేకుండా 
యె ేటువారు ఇవ్వాలి. 

3. రెతుల (కయదసా వేజులున్ను, పాత పట్టా 
లున్ను తీసుకుని యివ్వలేదు. వాటిని ఇవ్వాలి. 

10. గామ ఉద్యోగాలు _ వారసులు కానివారిని 
నామినేట్ చేయుట గురించి___కమమైన కోరులో 
నిర్హయించుకో వాలి. 

mn [(కిమినల్ కేసుల గురించి: మేము జోక్యం 
తీసుకోలేము, 

12. 3 తుల తాలూకు పశువులు చెరువు పడక 

నో మేయుటకు గల హక్కులను గురించి_పీటి 
గురించి కలెక్షరుగారికి పిటిషన్ పెట్టుకొని నిర్హ యించు 

కొవాలి. 

18. సాంఘిక దహిషా్కాార౦__ప్రతివలం యిచ్చి 

నొకరీ చేయించుకునే సందర్భంలో ఎ ప్రేటువారు 
గానీ, రె తులు గానీ అటి కూలీ, నౌకరీ చేయవదని 
ఎవరికీ 'టోధించరాదు 
కూడదు. 

14. శిస్తులు చెల్లించే విషయం; (పతి (గామ 
భూముల పానులు, శిసులు వసూలుచేసే జమీందారీ 
వుద్యోగివద్ద్, శిసులు వనూలుస మయంలో వుండాలి. 
౮ తులు వారి భూముల పరిమాణాలను గురించి సందే 
హోలు తీర్చువలసిందిగా క్ కోరినప్పుడు, సదరు భూముల 
పరిమాణం సరిగా వుందని, ఆ ఉదో గగ సదరు స్తాను 
దాఖలు భూమిని సదరు రై తుకు చూపి వరిమాణం 
గురించి ఆయనను తృ షి పి పర్చాలి. ఈ విషయంలో 

యె 

సొంఘిక బహిషాా-రం 

కుమార రాజాగారు "ప్రక్యేక (శద్ద వహించాలి. 
ర తులు అందరూ శిస్తు ఇవ్వాలి, 

15. పల్లపు భూమి మెరకగా మార్చుటను...ల్యాంకు 

ఆక్టు ప్రకారము 6 సంవత్సరాలు పల్లపు సాగు కాని 

భూమిని దరఖాసు పె 

మార్చాలి. ఆ 

మెరకగా ఎ'సేట్ వారు 

కొ ష్లా జిల్లా నొంఠత 0 (కర 
of 

(పజల ఆందోళన 

శిసు రెమిషన్ విషయంలో పేచీ పెటి, జమీందారు 

రాజీ షరతులు అమలుజరపలేదు. ఎేటు (గామా 

ల్లోని (ప్రజలు (బ్రహ్మయ్య అవార్డు అమలు జరగాలని 

ఆందోళన మొదలు పెట్టారు. అపుడు (బహ్మయ్య 

గారు తమ రాజీ షరతుల అమలుకు కృషి చేయవల 

సిందిగా ఎర్నేని సుబిహ్మణ్యంగారిని కోరారు. వీరికి 
తోడ్చడేందుకు జిల్లా రతు సంఘ నాయకులు కామి 

నేని వెంకటప్పయ్య గారినీ నియమించారు. ఈ నిర 

యాన్ని రై తులు జమీందారు అంగీకరించారు. 

1999 ౩ ఫ్మిబవరి 26 న శాసనసభ్యులు కాట్రగడ్డ 

వెంకటనారాయణరావు, కామినేని వెంకబప్పయ్య, 
ఎర్నేని సుబహ్మణ్యంగార్లు నడిగూడెం వచ్చారు. 

వివిధ (గ్రామాల ముఖ్యులతో సంప్రదించారు. బహి 
' రంగనభ జరిపారు. రెండువేలమంది సభకు వచ్చారు. 

అవార్డును అమలు జరిపించుకొనుటకు శాంతియుతంగా 

ఆందోళన సాగించాల్చిందిగా (ప్రజల్ని నాయకులు 

1880 వప్రల్ 28న ఆచార్యరంగా, పల్రెల 
శ్యామసుందరరాను (మాను శాసనసభ సభ్యుడు). 

౦(గెస్ నాయకులు “పేట బాపయ్య, జిల్లా రె త్తు 

సంఘ Ba పామి రెడ్డి నున్నారాపురెడీ, సుంకర 

హోమీ యిచ్చారు. 

మునగాల పరగణా (గామాలలో కౌంగగెస్ మీటిం 

గులు పెట్టనివ్వకుండా, సభ్యులుగా చేరకుండా మున 

గాల జమీందారు కార నిర్భంద ఏధానం (ప్రవేశ 

పెటాడు. ఇది మదాసుళో కాం(గెస్ (ప్రభుత్యం 
ఉండగానే జరిగింది, ఈ ఎ సేటులో రె తులకుభూమి పె 
ఎట్టి హక్కులూ లేవు. సివిల్ (కమినల్ అధికౌరా 
లన్నీ జమీందారువే. పొలంనుండి కనీసం రాళ్ళు 

(పక్క న పెట్టి దున్నుకోవడానికి కూడా హక్కులు 

లేవు. జమీందారు నెకరను చూచి రైతులు హడలి 

పోతూ వుండేవారు. " 

అందువ ల్లి పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కౌం|గస్ కమిటీ, 

మునగాల ల సేటులో జమీందారుకు వ్యతిరేకంగా 

రె తాంగం' తదేతర (పజానీకం యొక్క హక్కుల 
రా | 



నంగౌమ చరత 

కోరకు సత్యా(గహం సారంభించాలగి నిర్ణయించింది. 

ఆ నిర్ణయం ప్రకారం 1880 ఏప్రిల్లో ఆ సత్యా 

(గహ నిర్వహణకు, నండూరి (పసాదరావు, జోశ్య 

భట్ల సత్యనారాయణ . మోటూరి పరంధామయ్య 

గారలు  పంపబడారు. వీరు మునగాల గ్రామంలో 

కిిరం పెట్టి మొత్తం వపేటులోని 40 (గ్రామాలు 

తరుచుగా పర్యటిస్తూ, సభలు పెడుతూ, రె తాం 

గాన్ని, తదితరులను పోరాటానికి ఒకటిన్నర మాసాల 

కాలంలో తయారుచేశారు. 

చివరకు జమీందారు పుండే నడిగూడెం (గ్రామంలో 

జమీందారు అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్న ఒక రెతు 

భూమిలో, అరకలు.కటి దున్నడానికి ఏర్పాటు జరి. 
య / 

గింది, 

ఆ రోజున జమీందారు ఫిర్యాదుపై సబ్ కలక్షరు 

కహశీల్దారు, పోలీస్తో సహా వచి], ఆ పొలంలో 
వున్న సుమారు 60 మందిని, నండూరి (పసొదరావు, 

జోశ్య భట్ల సత్యనారాయణ, మోటూరి పరంధామయ్య 

లతో చాటుగా అరెసు చేశారు. ఈ కేసు విచారణ 

సుమారు శీ మాసాలు గడిచిన పిమ్మట, ఈ నాయకు 
లతోబాటు స్థానిక నాయకులు, వెంక(టామ నర్సయ్య 

ఇమ్మడి పాపయ్య, వుపష్పల రామయ్య గార్లకు సంవ 

త్సరం జై లుకిక్షలు. మిగిలిన వారందరికి 6 మాసాలు 

జైలు శిక్ష విధించి రాజమండ్రి జె లుకు పంపారు. 

ఫ్లోల అనుభవించిన అనంతరం _ వీడుదల చేశారు. 

ఈ పోరాటంలో రైతులు, కూలీలు, వ్యాపారంచే సే 

కోమట్లు, పొరోహిత్యాలు చేసే (బ్రాహ్మణులు యావ 

న్మంది పాల్గొన్నారు. 

సత్యా_గహులకు శిక్షణ: నండూరి (పసాదరావు, 

మోటూరి పరంధామయ్య, జోశ భట్ల సత్యనారాయణ 

గార్లు నెలరోజులపాటు నాలుగు కా్యాంపులలో | 

వందల మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. రాజకీ యాలు సత్యా 

(గహ ధర్మాలు బోధించారు, కవాతు నేర్చారు. 

రామావురంలో రై తాంగ 

విద్యాలయం 

రామాపురం (ప్రజలు తమ (గ్రామంలో (ప్రాథమిక 

పాఠశాల భవనం కటుకున్నారు. దీన్ని జమీందారు 

ఆక్రమించుకున్నాడు. మరల 1888లో యీ భవనాన్ని 

ప్రజలు ఆక్రమించుకుని ఎర్ర జెండా, కౌం(గెస్ 
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జెండా కట్టారు. ఈ భవనంలో రైతాంగ విద్యాలయం 

ప్రారంభించబడింది, జమీందారు పెట్టిన పిటీషన్ మీద 

సబ్ కలెక్టరు ఎక్సుపార్తీగా 144 సెక్షన్, యిచ్చాడు. 

ఈ చర్యతో జమీందారు రాజీ షరతుల్ని ఉల్ల ౦ఘీం 

చాడు. అయినా రైతాంగ నిద్యాలయం కొనసాగింప 

బడింది. ఈ విద్యాలయం నిర్వాహకులు నండూరి 

(పసాదరావుగారి మీడా, మరో 18 మంది మీడా కేసు 

పెట్టబడింది. దాంతో రై తులు తప్పనిసరిగా సత్యా 

గహానికి పూనుకోవలసి వచ్చింది. బ్రహ్మయ్య 

అవార్డు అమలు జరుగుటక ల్ల అని రైతులు భావిం 

చారు. నండూరి (పసాదరావుగారి అధ్యక్షతన సత్యా 

(గహ కమిటీ ఏర్పడి, జూన్ 2 నుంచి నడిగూడెంలో 

సత్యా_గహం (పారంభించాలను కున్నారు. 1980లో 

ప్రథమ జమీన్ రైతు సంఘా ధ్యుక్షుడు యిమ్మడి 

పాపయ్యగారి భూమిసి జమీందారు దౌర్జన్యంగా ఆక 

మించుకొన్నాడు. ఆ భూమి మీదే సత్యా(గహం 

(ప్రారంభించాలని నిర్ణ యించుకున్నారు. 

1939 జూన్ 2 న వష్పల రామయ్య (పరగణా 

జమీన్ రైతు సంఘ ఉపాధ్యక్షులు గారి నాయ 

కత్వాన (ప్రథమ సత్యా(గ హదళంలొ 8మంది అరకలు 

కట్టుకొని భూమిలో [_వేశించారు. వెంటనే ఫ్రోలీ 

సులు వారిని అరెస్టుచేసి తీసుకుపోయారు. 

ఆ తర్వాత రైతు నాయకులు నండూరి (ప్రసాద 

రావ, మోటూరి పరంధామయ్య, వేములపల్లి 

హనుమంతరావు. జోశ్యభట్లి సత్యనారాయణ, 

నల్ల పాటి వెంకటరామ నర్పయ్యగార్లను అరెస్టుచేసి 

పోలీసులు. తీసుకువెళుతున్నపుడు, రామాపురం, 

బరాఖత్గూడెం, నారాయణగూడెం (గ్రామాల త్తీలు 

మూడు వందలమంది అడగించారు. స్త్రీలకు నాయకులు 

నచ్చచెప్పాక వెళ్ళనిచ్చారు. 

జూన్ 4 న సత్యాగహుల త్రీప్రమైన లాఠీ. 

చార్జి జరిగింది. 25 గురికి బలమైన 'దెబ్బలు తగి 

లాయి. 48 మందిని అరెస్టు చేశారు. దీనితో (ప్రజలు 

పోరాటం మానివేశారని (పభుత్వ, జమీందారు 

ఏజంట్లు పుకార్లు పుట్టిచారు. కాని కవ నదిన 

కుక్కడపు రంగయ్య, శ్రీ కృష్ణసాగర్ , జానయ్య, 

చిలుకూరి కనకయ్య, చిలుకూరి నారాయణగారు, 
య 

అరక్షలు తీసుకుని రామాపృరం దళంతో చేలో ప్రవే 
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శించి సత్యా(గహం చేశారు, దీనితో జమీందారుకు, 
అతడి అనుచరులకు గుండె దడ పట్టుకుంది. 

సత్యా(గసహా పోరాటం 17 రోజులు సాగింది. 
800 మందిని అరెసుచేశారు. 80 మందికి 6 మాసాల 
కఠినశిక్ష విధించి, ' రాజమం(డ్రి సెంట్రల్ జై లుకు 

“పంపారు. నండూరి పేసాదరావు, మోటూరి సరం 
ధామయ్య, వేములపల్లి హనుమంతరావు, జోళ్య 
భట్ల సత్యనారాయణ గార్ల కు సంవత్సరం శిక్ష విధించ 
బడింది. తక్కినవారిని కొదికాలం సబ్ జై ళ్ళలో 
వుంచి విడుదల చేశారు. సత్యా_గహ సమయంలో 
అరకలు కట్టుకొచ్చిన పశువుల్ని కూడా వదల్లేదు. 
వాటిని అరెనుచేసి బందెల దొడిలో పెటారు. వీరు, 
మేతా పెట్టకుండా వాటిని మాడ్చొరు, గ 

జ వులు, అరెసులు, లాఠీఖారీ లు వ ఠం re.) & 
జమీందారు ఉద్యోగులు పోలీసులను వెంట పెటు 

కొని (గ్రామాలపై విరుచుకు పడ్డారు. ఇస్తు 
మొదలు పెట్టారు. మునగాలలో రైతు నాయకుడు 
వుస్సల రామయ్య గారింటికి జ ప్త చేయడానికి 
వెళ్ళారు. ఆయన సోదరి రుక్కమ్మగారు ఎదిరించగా 
వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. శ్రాడువాయిలో రెత్త 
నాయకుడు గోపిని రామి రెడ్డిగారింటికి జ పృకు వెళ్ళగా, ఆయన ముసలితలి (ప్రజల సహకాళలాతో ఎదిరిం 
చింది. అక్కడనుంచి కూడా వెనక్కి మళ్ళొారు. 
జ పులకోసం రామాపురం వెళ్ళారు. అక్కడ (ప్రజలు 
సహకరించలేదు. తాగేందుకు మంచివీళు కూడా వాళ్ళకి 
ప్పట్టనివ్వలేదు. దాంతో జ పులు మానుకున్నారు. 

నాయకుల్ని అ రెస్టుచేసినా, గటి గోపాలకృష్ణయ్య, సామినేని రామయ్య, కోదాటి వెంకటనరసింహోరావ్ర. 
వెలిదండ రంగారావు, జూలూరు వేంకట రామనర 
సయ్య గార్లు రహస్యంగా పండి పోరాటం కొనసాగిం 
చారు, 

1939 జూన్ 11 న ఆం ధదేశమంతటా, మునగాల 
దినోత్సవం జరసబడింది. ఆనాడు జరిగిన బహిరంగ 
సభలలో మునగాల (పజల కోర్కెలు బలపరునూ, (పభుత్వ దమనకాండను నిరసిసూ తీర్మానాలు జేసి 
(ప్రభుత్వానికి పంపారు. త్ర పోరాటాన్ని బలపరుసూ 
నవళ క్రి, వాహిని, 
కీయాలు రౌశాయి. 

జమీనొరె త పత్రికలు సంపోదే. 

ర షా జిల్లా న్వాంతోం [తో 

అప్పటి రెవెన్యూమం తి పకౌశం సంతులుగారు 
తునాయకులు ఎన్. జి. రంగాగారు ముసగాల వెళ్ళి 
క్కడ పరిస్థి తులు విచారించారు. రెవెన్యూమం శ్రి 
మీ ఇవ్వగా, మునగాల రైతు పోరాటం విరమించ 

డింది. 

ర్త ర ౧౦ 
(మ్ 

హోరాట ఫలితాలు 

1930 లో జమీందారు దొర్లన్యంగా లాక్కున్న 
యిమ్మడి పాపయ్య గారి భూమిని, తిరిగి ఆయనకు 
ఇచ్చివేయట, 8 నెలల తర్వాత సత్యాగహోలను 
విడుదల చేయుట. సంఘళ కితో వెటిచాకిరీ, దొర 
నాలు, దోపిడీలు నిర్మూలించేబిడాయి. వ్ 

కానీ కాం గెను (పభుత్వం (ప్రజల పె కన్నా 
జమీందారు పెనే ఎక్కువ పక్షపాతం చూపి వ్యవహ 
రించిందనే వాస్టవం (పజలు తెలుసుకున్నారు. 

రెండో (ప్రపంచ యుద్ధం (పారంభమైంది. ట్రిటిష్ 
(పభుత్వానికి, కాంగెస్కు వచ్చిన అభిప్రాయ భదాల 
వల్ల కాం(గైసు (ప్రభుత్యం రాజీనామా చేసింది. 
రాజీనామా చేసేముందు మునగాల సత్యా_గహ ఖెదిల 
విడుదలకు ఉత్తర్వు చేసింది. కాని పోరాట నాయకులు 
నండూరి (ప్రసాదరావు, మోటూరి పరంధామయ్య, 
వేములపల్లి హనుమంతరావు, జోశ్యభట్ల సత్యనారా 
యణగార ను మాత్రం విడుదల చేయలేదు. పోరాటం 
విరమించొక కౌం(గెసు (ప్రభుత్వం మూడు మాసాలు 
అధికారంలో వున్నా, బ్రహ్మయ్య అవార్డు అమలుకు 
జమీందారు పె ఎట్టి ఒత్తిడి తీసుకురాలేదు. కాం(గెసు 
(పభుత్వం గద్దె దిగడంతో జమీందారు, అవార్డు 
అమలుకు తిలోదకాలిచ్చాడు. 

ఈ ఒడంబడిక అమలుకు తగు చర్యలు తీసుకో 
వలసిందిగా నాటి కృష్ణాజిల్లా క లెక్షరుకు రె తుసంఘం 
1848 నవంబరు 12 న ఒక మెమొరాండం సమర్నిం 
చింది. 

దీనిపై జిల్లా కలెక్టరు, ఒడంబడిక షరతుల పె 
తాను యిచ్చా తీర్పుకు ఉభయులు కట్టుబడి వుంటా 
మంచే, తాను ఈ వ్యవహారంలో కలుగచేనుకుంటా 
నని రై తుసంఘానికి తెలిపాడు. దీనికి రైతుసంఘం 
ఒప్పుకుని, జిల్లా రె తుసంఘ అధ్యక్షుని తన (ప్రతి 
నిధిగా సూచించింది. జమీందారు తన ఏజెంటును (పతి 
నిధిగా పంపుటకు అంగీకరించాడు. జగ్గయ్య పేట 



నం్యగొము చరత 

డిఫ్య్యూ ౧టీ తహాశీల్లారును పరిష్క ర్త రగా (పభుత్వం 

నియమించింది. పీరు ముగ్గురూ అకుపాముల కేసుల్ని 

"బెస్టు కేసుబుగా పరిష్కరించడానికి పూనుకోగా, 

ఉభయుల వాదనలు విన్న తహశీల్దార్ తన తీర్చు 

ఇస్తానన్నాడు, ఇందుకు ర తుసంఘ9 అంగీకరించినా ॥ 

జమీందారు (వతినిధి ఒప్పుకోకుండా, కలెక్షర్ నిర 

యాన్ని తోసిపుచ్చాడు. 

ఆ తరువాత కొత్త జిల్లా కలెకర్ వచ్చాడు 

ఆయనకు పరగణా జమీన్ రె తుసంఘం ఒక మెమొ 

రాండం సమర్పించింది. 'శాను నియమించే కమిటీ 

నిర్హ యాలను జమీందారు, రే తులు అంగీకరించా 

లన్నాడు కలెక్షరు. కాని ఆ సూచనను జమీందారు 

తిర స్క-రించడంతో తన ప్రయత్నం మానుకున్నాడు 

కలెక్టర్ . 

ట్ర 

కోర్టులో దావా 

అమలుకు 

ఇపిషంచాలని కోరుతూ మునగాల జమీన్ 6 “కైసంఘం 

బెజవాడ డి సప మున్నిఫ్ కోర్టులో 1942 అక్షోబరులో 

సివిల్ దావా దాఖలు చేసిందీ. ఈ దావా మ్రాను 

హైకోర్లు వరకు వెళ్ళింది. జమీందారుకు అర్ధికి స్టోమతి 

వుంది. “మాటి మాటికి అడ్డు పిటీషన్లు 

చివరకి దావాను కొట్టి చేయించాడు. 

శా 

ఒడంబడిక జమీందారు పై డ్వికీ 

పెట్టాడు. 

మ్మ దాసు రాష్త్రంలో కాం(గను మం(తినర్లం 

రాజీనామా తర్వాత, (టిటిష్ సలహోదార్హ (పభుత్వం 

ఏర్పడింది. రె తుసంఘం ౭ డంబడికను' అమలు జరి 

పించాల్సిందిగా. వారిని కోరింది. కౌని (ప్రభుత్వం 

జోక్యం కలిగించుకోలేదు. 

1946 లో మాసు రాష్ట్రంలో 

పేభుత ్టం తిరిగి ఏర్పడింది. (ప్రజలకు (పభుతా నికి 

మధ్య దళారీలె న జమీందార్ల ను రద్దు చేస్తాం ? అని 

కాంగెసు (ప్రకటించి ఎన్నికలలో 7 గెలీచింద. 1889లో 

3వెనూ్యూమం్థత్రిగా 

(ప్రధానమంత్రి (ఆరోజుల్లో ముఖ్యమంత్రిని (ప్రధాన 

మంతి అనేవారు అయ్యాడు. 

1989 లో రాష్ట్ర రెవిన్యూ మంత్రిగా వుండి ఒడ౦ 

బడిక అమలుకు చర్య తీసుకుంటానని మాట ఇచ్చిన 

(ప్రకాశంగారు, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా తనమాట 

నిలబెటుకో గలడని ఆశిసూ రాష్ట్ర రైతు నాయకులు 
(oa 

= చం యెలా 

కాంగసు 

ఉన్న (పకాళం సంతులుగారు 
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నండూరి (పసాదరావు, మునగాల జమీన్ రైతు 

సంఘ నాయకులు వుష్పుల రామయ్యగార్హ నాయ 

కత్వ్యాన 15 మంది (ప్రముఖ ర రె తులు మడాను రాయ 

బారం వెళ్ళారు. 5- 11-46 న (పకాశంగారికి, 

రెవినూళ మంతికి కూడా మెమోరాండం సమరం 

చారు. విచారించి తెలుపుతానుని వారు రాయబార వర్గానికి 

చెప్పారు. ఎన్ని రోజులకూ సమాథానం రానందున 

1946 డిసెంబర్ 11 న రెతు 

మంతికి ఎమి ఆలోచించినదీ తెలపమని జాబురాసింది. 

దానికీ జవాబు రాలేదు. 

సంఘం రెవెన్యూ 

ఇంతలో (పజారక్షణ ఆక్తినెస్సు వచ్చింది. 

దాంతో జమీందారు ఏజృంభించాడు. కె కౌలుదార్హ రక్షణ 

చట్టానికి వ్యతిరెకంగా కౌ లు భూములు, సామీదాయక 

భూములు, 'అహ్మయ్య అవార్డు (ప్రకారం రావాల్సిన 

భూములు .. మూడు లక్షల విలువగలవి అమ్మాడు. 

ఒక బూటకం పాడి పరిశ్రమ కంపెనీలో తన 

బంధువుల్ని, ఊది ద్యోగుల్ని, తనకు అనుచరులే నె ధని 

కుల్న్వి సభ్యులుగా చేర్చి, దాన్ని రిజిష్టరు చేయించాడు. 

నడిగూడెం నుంచి కరివిరాల దాకౌ వున్న (గ్రామాల్లో, 

తాను లోగడ దౌర్రన్యంగా లాక్ కొన్న భూములు 

5 లక్షల రూపా యట్ ఈ బూటకం కం పెసీకి అమ్మి 

నట్లు దొంగ రికార్డు సృష్టించాడు. చెరువు లోతట్లు 

తుమ్మలను అమ్మి “లక్షలాది రూపాయలు సంపాద్ం 

చాలని, వాటిని అమ్మటం మొదలు పెట్టాడు. 

ఒడంబడిక అమలుకు చాలాకాలం చేని చూశాక, 

లాభం లేదని 1947 మే 7? న జమీన్ రైతు 

సంఘం, పరగణా కమ్యూూనిస్లు కమిటీల నాయకతా తాన 

జమిందారు ఆక్రమించిన భూముల కోస౦, కౌలు 

భూముల రక్షణ కోసం పోరాటం (ప్రారంభమైంది. 

పోరాట (పారంభ సంకేతంగా నడిగూడెంలోని 

జమీందారు కోట మీద 7 వ తేదీ తెల్ల వారు జామున 

ఎ(ర్ర జండా ఎగురవేశారు. ఆ ఉదయం రామాపురం, 

శిరిప్పరం, కరివిరాల, కలుకోవ,తాడువాయి, నారాయణ 

గూడెం, ఆకుపాముల, మునగాల మొదలై న 

గ్రామాల్లో రె రె తులు, కూలీలు వష్మారజండాలు పట్టుకుని 

ఊ లేగిరపులతో వెళ్ళి జమీందారు ఆక్రమించిన 

భూముల ఐ పన, కొలు భూముల పె పెనా ఎ[ర్ర జెండాలు 

పాతి భూములు ఆ్మకమిం చుకున్నారు. పర గణా భూము 

లపై ఎక్కడ చూచినా ఎధ్ర జెండాలే. 

ఇత 
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జమీందారు తన చుట్టాలైన పోలీసు ఉన్నత ఉద్యో 
గుల సాయంతో నె జాం పోలీసుల్ని రప్పించాడు. 
తన పరగణా (గ్రామాలపె దాడులు జరిపించాడు. శిరి 
పురంలో ముగ్గుర్ని అరెస్టు చేసి, సూర్యా పేట తీసుకు 
వెళ్ళి వదిలివేశారు. 

నారాయణగూడెంలో రైతు నాయకుడి ఇంట్లో పెళ్ళి జరుగుతుంటే రైతు నాయకుల్ని చూవవమపి పెళ్ళి పెద్దల్ని పురోహితుణి, కంసాలిని కొటారు. కొంత డబ్బు అపహరించాసే. / 
కొక్క. రణీ, మాధవరం. నరసింహులగూడెం, 

మునగాల గ్రామాలపై నైజాం పోలీసులు దాడి చేసి 
(ప్రజల్ని తీవ్రంగా కొట్టి బాధించారు. ఈ దాడులు 
నైజాం కమ్యూనిస్టు నాయకుల కోసమని సాకు 
చెప్పారు. కాని క దాడుల్లో ఒక్క నై జాం కమ్యూ 
నిను నాయకుడూ దొరకలేదు. 

పోరాటం (ప్రారంభంలోనే జమీందారు, తన 
భూముల్ని కమ్యూనిస్లులు దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించు 
కుంటున్నారనిి కృషాజిలా కలెకర్కు, జిలా పోలీసు 
అధికారులకు రిపోరుల్నచ్చాడు. గ 

వెంటనే రిజర్వు పోలీసు దళాలు వచ్చి నడి 
గూడెం కోటలో మకాం వేశాయి, వీరికి జమీందారు 
“సన్నసువారం”( జమిందారు వంటళశాల)లో విందులు 
చేసి, (గామాలపె దాడులు చేయించేవాడు. 

రిజర్వు పోలీసులు, జమీందారు నౌకరు కలసి 
కలుకోన, శిరిపురం, ఆకుపాముల, రామాప్పరం, కరివి 
రాల, . నారాయణగూడెం, మొదలై న (గ్రామాలపై 
చాలానారు దాడులు జరిపారు. కనపడ  వారినలా 
కొట్ర బండబూతులు తిటారు. ఆకుపాముల (గామంకిి 
ఒక స్త్రీని చెరిచారు. నేలమ్యర్రి, కోడిపుంజులగూడెం 
(గ్రామాల్లో స్త్రీలపై అత్యాచారాలు జరువజోగా, (ప్రజల 
జోక్యంతో ఆగిపోయారు. 

జిలా కలెకర్ రాక్త 
య అం 

పోలీనుల అత్యాచారాలు, దౌర్హన్యాలు; జమీందారు 
అనాా(కౌంతాలు గురించి పరగణా, జిలా రెత్తు సంఘాలు (ప్రభుత్వానికి, జిలా కలెకరుకు తెలియ చేశాయి. 1947 జూన్ 18 ఫీ జిలా కలికర మునగాం వచ్చాడు. పరగణాలోని (గామ (టేజలు "వెయ్యి మంద్ర 

కొ ష్లైటిల్లా నలి 0లో 

జిల్లా 5 తు నాయకుల నాయకత్వాన కలెక్టర్ వద్దకు 
వెళ్ళారు. అక్కడి సరిసితి వివరించారు. దాని పై కలె 
కర్, కౌలు భూముల నుంచి వె దొలగవదనీ, ఫోరీను 
దాడులను విచారిస్తాననీ, _ట్రహ్మయ్య అవార్డు అమలు 
విషయమై మద్రాసు _పభుత్వానికి రాసాననీ, సాము 
దాయక భూముల్లాని తుమ్మలు కొట్టకుండా తగు 
చర్యలు తీనుకుంటాననీ చెప్పాడు. 

కలెక్టర్ మాటలకు కౌలుదార్లు ఉత్సాహపూరితులై , 
తమ కౌలుభూములలో సనులు (వారంభించారు. 

జనూందొరు కుట 

ఇదంతా చూసి జమీందారు సహించలేకపోయాడు. 
ఆకుపాముల [గామంలో తన పశువుల కొట్లాన్ని 
కాళీ చేయించి, తగలబెట్టించాడు. కమ్యూనిస్టులు తస 
ఛావిళ్సు తగలబెట్టి వ్యవసాయ పనిముట్లు ఎత్తుకు 
పోతున్నారని అధికౌర కు రిపోరులు 
ఇచ్చాడు. దాంతో అదనపు పోలీను బలగాలు ముస 
గాల పరగణాకు వచ్చిపడ్డాయి . మునగాల, శిరిపురం, 
కరివిరాల (గ్రామాల్లో మకాం వేసి, దాడులు పారం 
భీంచారు. 

70 మంది పోలీనులు, తి మంది జమీందారు 
నౌకర్లు నారాయణగూడెం మీద దాడి చేశ్రారు. 20 
మంది స్త్రీలను త్మీవంగా కొటారు. చాలామంది పురు 
షుల్ని కొట్టారు తలలు సగిలాయి.. 

కరివిరాల _గామంలో వందలాది పోలీనులు, 
జమీందారీ నౌకర్లు ఉదయంనుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి 
గ౦టదాకా హింసాకాండ సాగించారు. 130 మంది 
త్రీ పురుషుల్ని తీవ్రంగా కొట్టారు. కడుపుతో వున్న త్రీలనుకూడా వదల్లేదు. ? 

రెతు నాయకుడు రణటోతు సత్యనారాయణ 
రెడ్డిని తీ(వంగా కొటారు. ఆయనపై ఉమ్మి వేసి 
అరెస్టు చేశారు. రై తుసంఘ కౌర్యక ర గార పాటి గోపయ్యను లాఠీలత్రో చావగొట్టగా కొద్ది రోహిలశే 

తప డు 
చ 

చనిపోయాడు. 

కలుకోవ (గామంపె పోలీసులు అనేకసారు దాడి చేస, _సజల్ని చావగోట్టినా వారు లొంగలేదు. బూ లె రెండో వారంలో ఓనాడు తెల వారుజామున 70 మందే పోలీసులు, 80 మంది జమీరహిరు. నొకరు దాడిచేసి, 
(గామ నాయకుల్ని అరెను చేశారు. అయినా (ప్రజలు 



నంగగామ. చోర్యిత 

అధి ధైర్య పడలేదు. 600 మంది శ్రి షి పురుషులు నడి 

గూడెం వెళ్ళారు. తను నాయకుల్ని విడుదల చేయా 
లని కోరుతూ (ప్రదర్శన చేశారు. 

కలుకోవ (గామంలో హరిజనులకు (ప్రభుత్య 

ఈనాంభూమి వుంది. మొ తం 40 యకరాల భూమిని 

జమీందారు ఆక్రమించాడు. ఈ భూమిని హరిజనులు 

ఆక్రమించుకుని, వి త్తం చేసి, భోజనాలు చేసేం 

దుకు ఇళ్ళకు వచ్చారు. ఇంతలో పోలీసులు ఆ (గామ 

రెతు నాయకుడు మందపల్లి రామయ్య గారింటి పె 

దాడిచేసి, ఆయన భార్య శ కోరితమ్మగారిని హింసించే 

నోగా ఆమె ఎలాగో తప్పించుకున్నారు. ఈ వా 

తెలియగానే (ప్రజలు రామయ్యగారింటి వేపు వస 

న్నారు. అక్కడ పోలీసులు పున్నృట్లు గమనించే 

దూరంతో ఆగిపోయి “మీకూ మాకూ ఏమీ తగాదా 

లేదు. మా హక్కులకోసం. జమీందారుతో పోరాడు 

తునా షం” అని శాంతంగా విజ్ల పి చేస్తుండగా, 

హెచ్చరిక చేయకుండా పోలీసులు కౌల్సులు మొదలు 

పెటారు. ఈ కౌాల్పులకి హరిజన యువకుడు సీమ 

గురవయ్య వీరమరణం పొందాడు. వెంపటి నర 

సయ్యగారి కాళ్ళకి తీవ్రమైన గాయాలు తగిలాయి. 

ఒక స్త్రీకి, మరో నలుగురికి గట్టి దెబ్బలు తగిలాయి. 

ఈ కాల్పులవార్హ ర బెజవాడ చేరగానే, ఆర్యధరాష్ట్ర 

కమ్యూనిస్టు కమిటీ తరపున నాటి మ(దాసు శాసన 

సభ్యుడు పిల లలమై వెంక టేశ్వర్లుగా రు, రాష్ట్ర 

మహిళా సంఘ అధ్యక్షురాలు డొక్త రు అచ్చమాంబ 

గారు, జిల్లా రైతుసంఘ కార్యదర్శి జాలాది రామ 

కోటయ్య గారు మునగాల వచ్చారు. ఏరు కలుకోవ 

వెళ్ళి కాల్పుల వివరాలు తెలుసుకున్నారు, చని 

పోయిన గురవయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. 

గాయాలు తగిలిన ఇతర్ల ను ఓదార్చారు. పరగణా పరి 

తుల్ని పూ జరిగా తెలుసుకుని బెజవాడ వెళ్లారు. 

రక కౌాల్సుల పై విచారణ కమిటీని వేయాలని, 

(బ్రహ్మయ్య అవారు అమలుకు చర్యలు తీసుకోవాలని 
సస 5 

(ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ పత్రికా (ప్రకటన 

చేశారు. ఈ డిమాండ్ను బలసరుసూ రాష్ట్ర, జిల్లా, 
జ (a) cn 

పరగణా ౦ తు 

పంపాయి. 

“సంఘాల పి నికి విజపులు సంఘాలు దుభుతా ఏనిం జైల్తి 

జె లుకు పంపింది. 

869 

కళా వెంకటరావుగారు 

మునగాల రౌత 

జూలై చివరివారంలో మదాసు (ప్రభుత్యం 

రెవిన్యూ శాఖామం(తి కళా వెంకటరావుగారు, గొట్ట 

పాటి (బహ్మయ్యగారితో కలిసి మునగాల వచ్చారు. 

ఏరలోపాటు ఆంధ రాష్ట్ర రె తుసంఘ సహాయ 

కార్యదర్శి వె, వి. కృష్ణారాపుగారు, జిల్లా రెతు 

తరవున జోలాది రామకోటయ్య గారు 

వచ్చారు. పోలీసు కాల్పులపై పె విచారణ, (బహ్మయ్య 

అవార్డు అమలు జరిపించాలని కోరుతూ పరగణా, 

జిల్లా" రైతు సంఘాలు విజ పి చేశాయి. కళా వెంకట 

రావేగారు పజల పె పె కోల్చులు జరిపినందుకు విచా 

రిస్తునా ననీ, త్వరలో విచారణ కమిటీని నియమినా 

నసీ వాగ్దానం చేశారు. 

సంఘం 

పోరాట కాలంలో 

అరెసులు = డిటెిననం 
లు ఎ 00 

"మేనెల నుంచి జూలె వరకూ జరిగిన పోరాట 

కాలంలో పరగణాలోని వివిధ గామాల ముఖ్య 

కార్యకర్త రలు 19 మందిని డిపెన్యూలుగా (ప్రభుత్యం 

కార్యక రలు, (ప్రజలమీద 80 

కేసులు పెట్టింది. 200 మందిని అరెస్టు చేసింది. 

100 మందిమీద అరెస్టు వారంట్లు శార్ చేసింది. 

1947 ఆగస్తు 15 న 'డిచెన్యూలు విడుదల చేయ 

బడ్డారు. ఆ “తర్వాత శిక్షలుపడ్డ బారు విడుదలయ్యారు. 

మిగతా కేసులు ఏ _త్రివేయ బడ్డాయి. తన వాగ్దానం 

శ్రకారం 1847 అక్షోబరులో ఈ దిగువ కమిటీని 
కళా వెంకటరావుగారు నియమించారు. 

గొట్టిపాటి 'హయ్యగాల ఛెర్మనుగాను, 

నూకల” వీరరాఘవయ్య, పే దాపయ్య, వై. వి. 

కృష్ణారావు, కుందేరు క్యనారాయణగాడ్డు సభ్యులు 

గాను ఈ కమిటీలో వున్నారు, 

ఈ కమిటీ మునగాలలోను, బెజవాడలోను అనేక 

సమావేశాలు జరిపి, రెతులను, జమీందారును విచా 

రించి, తన నివేదికను 1948 జనవరి 10 న మృధాను 
(పభుత్వానికి సమర్చించింది. ఈ నివేదికలోని 
సిఫార్సులు : 



{0 

1. ఒడంబడిక అమలుకు, వెంటనే అవులోకి వచ్చు ఉత్తర్వు చేయాలి. ౯ 
2. అవార్డు (పకారం రావాల్సిన భూములకు సష్ష 

పరిహారం, ఉత్స త్తివల్ల లాభాలు రై తులకు చెందు 
టకు చర్చలు తీసుకోవాలి. 

8. పై చర్యలు తీసుకొనుటకు సెషల్ ఆఫీసర్ను 
వెంటనే (ప్రభుత్వం నియమించాలి. 

అయితే ఈ నివేదికను (పభుత్వం (ప్రకటించనూ 
లేదు, అమలు జరగనూలేదు , కౌలగర్భంలో కలిసి 
పోయింది. 

ఉద్యమ ఫలితాలు 
1. విచారణ కమిటీ నియామకం. ఈ కమిటీలో 

ఆంధ రాష్ట్ర రైతు నాయకులు వె. వి. కృషారావు 
గారిని కూడా నియమించుట. ల 

న. కౌలు భూముల నుంచి 
"5 తులు ఐక ?ంగా నీలబదుట . రు వి 

వె దొలగకు౦ండా 
వూ 

త రరంవూ రు 
తిరుపూరు తాలూకా స్వాతర్యత్య ఉద్యమాన్ని 

_సనావించవ లసినప్పుడు, మొదట గంపలగూడెం 
గురుకు వసుంది. 1920 నుంచి ఈ (గామదానులు 
జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. కోటగిరి వెంకట 
కృత్దారావు (గంపల గూడెం కుమారరాజ్యా, "పేట 
బాపయ్య గా ర్లవంటి జిల్లా కౌం(గిస్ నాయకులు ఈ 
(గ్రామస్త్లులే, కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావుగారు, 
బెజవాడ నుంచి, ఉప్పు స తా || _గ హ దళాలలో 
(పథమ సత్యా_గహదళానికి సాయకత్వం వహించి 
సడిపినవారు. జిలా రాజకీయాలలో వీరిరువురూ 
(ప్రముఖ పాత వహించారు. జిల్లా స్వాతం (త్య 
సమర చరిత్రలో ఈ తాలూకా నిర్వహించిన పాత్ర 
గురించి కొంత వరకూ ఇదివరలోనే (పసొవించడం 
జరిగింది. మరి కొన్ని వివరాలు ఇవి, 

గంపలగూడెం కుమారరాజా కోటగిరి వెంకట 
కృషారావుగారు హోమ్రూల్ ఆందోళన కాలంలో (3 

కౌం్టగెస్లో చేరి, అప్పటి నుంచి కౌం(గెస్కు సటు దః 
కొమ్మ అయ్యారు. గంపలగూడెంలో 1919 లో 
జరిగిన కృషా మండల రాజకీయ మహాన భ కు డు 

| 

త్ర ద్దాడిల్లా సాంతం తోం 
వ్. 1947 ఆగస్టు 15 నాటికి డీ ఇన్య్యూలు, శిక్షించ 

బడినవారు విడుదల .గుట 

4. వందలాది మందిపె పెట్టిన "కేసులు నిలుపుదల 
5. జమీందారు, శ్రీ (గ్రామాల్లోని హరిజనుల నుంచీ 

ఒక రైతు నుంచీ దొర్లన్యంగా ఆక్రమించుకున్న 
భూములకు బదులుగా య. 1450. 00 మెరక, 
య. 17.40 మాగాణి భూమి వారిక్ ఇచ్చుట. 

6. అధిక సంఖ్యలో జమీందారు ఉద్యోగులు 
రాజీనామా చేయుట. 

గ రైళు సంఘం పేతు (ప్రతిష్టలు ఉన్నత 
సొయికి పెరిగాయి. రత సంఘం సభ్యత్వం 
ని వేలకు మించిపోయింది. పరగణా (సజలకు 

29 ర్రయమే తుది నిరయంగా అమలు జరిగిం ది, 
డ్ 

(ైజలోకం మానవత 1980 బీ క్రిల్ 
జాగ్, ఆగను నంబితోలలోని తీ. క. త వీవది 
వౌంత ఖేళ్యరరావ్రుగారి న్యానం ఆధారం.) 

తఆతొాలర౮ాకా 

ఆహ్యాన సంఘాధ్యక్షులై గంభీరోపన్యాసం కౌవిం 
చారు. వారి సహాయం వలనే, ఆ సభ జయ(పదంగా 
జరిగింది. దానికి కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావుగారు 
అధ్యక్షత వపొంచారు. 

తిరువూరు తాలూకా (గ్రామాల్లో 
1930 లో తిరువూరు తాలూకా ఆ రపాడు [గామ 

వాస్త వ్యులు ఊటుకూరు సత్య నారాయణరావు (ఆంధ 
నాటక కళానిధి గారినీ, మధిర తాలూకా మాను 
నూరు కౌపరనులు మామునూదు నాగభూషణరావు 
గారినీ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారని అరెస్టుచేసి, కొద్ది 
రోజులు పోలీసు కసడిలో వుంచి విడిచి పెటారు. 

గోసవీడు కౌప్తరనులు నేరెళ్ళ రోశయ్య గారు 
1980 జూన్ 30 న, వారి (గ్రామానికి. వచ్చిన 
కాంగాస్ కార్యక_ర్రలకు భోజనం పెట్టినందుకు, 
పోలీనులు ఆయని ఎ తిరువూరు తీసుకువెళ్ళి మూడు 
రోజులు వుంచి వదిలి పెట్టారు. కౌంగెస్ కౌర్యకర్ర 
లకు మంచినీళ్ళ యిచ్చారని జక్కేప ల్లి నరసింహం 
(రోలుపడే(గామం) గార్ని పొలీసులు తిరువూరు 



నం/గౌమ చరత 

సుకు పోయి, మూడు రోజుల తర్వాత విడిచి 

టారు, 

ంపలగూడెంలోను, ఇతర  (గామాలలోను 
లైసెన్సులు వున్న తు తుసాకులు అన్నింటీని పోలీసులు 

స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 

1921 ఉద్యమంలో పాల్గొని జై లుకు వెళ్ళిన 

వారితో కోటగరి వెంకట కృష్ణారావు, కే బాపయ్య, 

సువారపు వెంకయ్య, రాఘవరప్ప వెంక య్య, 

సంతప్పరి న నారాయణరావు, పూటుకూరు వెంకయ్య, 

చీమలపాటి సుందర రా రాములుగార్లు వున్నారు. 

తిరువూరు తాలూకౌ తాతకుంట్ల శివారు (గామ 

స్తులు గ గురిని గొరంసాలెం కొప్పు ర్స్తులు ముస్తి ములు 

[గురిని ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో అరెస్తుచేసి! విజయ 
వాడలో 4 రోజులు నిర్బంధంలో పంచి విడిచి 

సపెటారు. 

"980 లో కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు, పేట 
బాపయ్య, కఠారు వీరాస్వామి, కఠారు గోవిందరావు, 

కఠారు రంగనాయకులు, రాఘనరప వెంకయ్య, ఊటు 

కూరు లక్ష్మీ నరసింహోారావుగార్లు రాజమండ్రి జైలులో 

నిక్షను అనుభవించారు. మురుకుట్ల వెంకటప్పయ్య, 

చారుగుండ్ర సీతారామగు ప్ర ప, ఊటుకూరు రామకృషా 

రావు, కోటగిరి పార్థసారధి, కొసులనాటి వెంక 

"పేశ్వర్లు, పొన్నలూరి రాధా కృష్ణమూర్తి రి, కోటగిరి 

సూర్య ' ప్రకాశరావుగార్లు తంజావూరు కె లురో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

గంసలగూడెం కౌపురస్తులు _మురుకుట్ల 'వెంక 

టప్పయ్యగారు 1988 లో హరిజన సహసం కి 

భోజనం చేశారని సాంఘికంగా 

బడ్డారు. (బాహ్మణేతరులు (వాహ్మణు లకు అన్నం 

పడితే పాపం తగులుతుందని అన్నం పెపేవారు 

కాదు.ఇలాంటిపరిసితిలో కూడా వెనుకంజ చేయలేదు. 

జమీందారీ ఎలోక్వయిరీ కమిటీకి అవసరమెన 

భోగట్టా సేకరిస్తుండగా గంపలగూడెం జమీందారు 
ఈయన్ని రౌటీసతో కొట్టించాడు. 1942 లో పేట 

బాపయ్య. మురుకుట్ర వెంకటప్పయ్య గార్లు జైలుకు 

వెళ్ళారు. 

ర. ణో 
బహటాష్యారింప 

కలు దుకాణాల పాట. 
(ap 

1991-32 తో బెజవాడ సద్ కలెక్టర్ తిరుద్దూరు 

తాలూకౌలోని అన్ని (గామాలలో కల్లు దుకొణాలు 
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వేలం వేయుటకు, తేదీ నిర్ణయించి, పాటలు పెట్టాడు. 

గ్రీ కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు, (క్రీ పేట బాషయ్య. 
శ్రీ కాట్రగడ్డ మధునూదోనరావు, _ ్రీ కఠారి వీరా 
స్వామి, మురుకుట్ల వెంకటప్పయ్య మొదలైన 

కౌం(గెస్ క కార్యక ర్ర్లు, తాలూకాలోని జమీందార 

తోను, రె కులతోను, కలసి ముందుగా మాట్లాడీ, 

వారి స్వాదీనంలో వున్న తాటి చెట్లను కల్లు గితకు 

ఇవ్యకుండా చేయించారు, గీత క కార్మికుల నాయకులు 

ముచ్చెనసల్లి కౌప్పరస్తులు శ్రీ గోదా బుచ్చిదాసుగారు 

తమ కులం" వారైన is కార్మికులు ఆ పాటతో 

పాల్గొనకుండా తప్త చేయించాడు. పాటల దగ్గర పికె 

టింగు జరిపారు. మొదటి దఫా, రెండీవదఫా, 

ఎవరూ పాటలకు రాలేదు. మూడవ దఫొ సబ్ 

కలెక్టర్ జిల్లా యేతర (ప్రాంతాల నుంచి గీత కారి 

కుల్ని రప్పించి, (గామాల కల్లు దుకాణాలు వారికీ 

యిచ్చాడు. కాని ఆ గీత కార్మికులు కల్లు గీ్సు 

టకు ఎవరూ తాటి చెట్లు ఈత చెట్లు చబన్యరేన, 

వారు అధికారులకు ము ర పెటుకునా 

అదికారులు (గామస్తు సులను బెదరించి. అయినా 

ఎవరూ చెట్లను కల్లుగ్తకు యివ్వలేదు. ఆ గీత కార్మి 

కులు నష్ష షజీడి తిరీగి వారివారి (గామాలకు వెళ్ళి 

పోయాటి. తాలూకాలో ఆ సంవత్సరం కల్లు పాక 

లన్నీ మూతపడాయి. 
G 

గంసలగూడెంలో పోలీసులు తీసివేసిన కాం(ెస్ 

జండాను, మరల కట్టారు. పోలీసుల కారుకు కిరస 

నాయిల్ పోయలేదు వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టలేదు. 

ఇందుకు కోపించిన పోలీసులు కేతపల్తి పద్మనాభరావు 

కొల్లా సుందరరాపు, నాగుబండి రరిగయ్య, బొడ్డు 

వెంకటనారాయణ, _ నేరెళ్ళ నాగభూషణం, కొల్లా 

రామలింగం, ' క్ల్తా జగ్గయ్య, కొల్లా పిచ్చయ్య, 

నేరెళ్ళ పుల ల్ల య్య, నేరెళ్ళ వుద్బారావు, కొల్లా 
కోటయ్య, రోఘవరపు నష్ట పు రంగయ్య, కొత్తా రాములు. 

బొడ్డు క కాంతయ్య, "కేశేప ల్లి చిన్న శ్రీరాములు, బొడ్డు 

వెంక పేళ్వర్లు, చారుగుండ్ల వెంకట నరసింహం, చారు 

గుండ్ల రాఘవులు, దేవరశెట్టి సోమయ్య కొత్త 

గుండ్ల పుల్లయ్య, దూదేకుల సొందు సాహెబ్, 

ముడుంబి వీరదాచార్యులుగార్లను, "మరో నలుగురిని 

అరెస్టుచేసి తిరుపూరు తీసుకు వెళ్ళారు. వారం రోజులు 

పోలీసు కస్టడీలో వారిని వుంచుకోగా, వకీలు శీలం 
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జగన్నాధరావుగారు కలెక్టరుకు అర్ద యిచ్చి, వారంద 
రినీ విడుదల చేయించారు. 

తిరువూరు తాలూకా ఆఫీసు ఎదుట రోడ్డున వెళ 
తుండగా [ప్రముఖ న్యాయవాది పీసపాటి లక్ష్మీ కౌంతం 
(బెజవాడ) గారు, కోటమ ర్రి ౧తారామయ్య (తిరు 
వూరుగాట ఖద్దరు బట్టలు ధరించినందున, పోలీసులు 
ఆ ఇద్దరి బట్టల్నీ నడిరోడ్డుమీద ఊడ దీశారు. ఈ 
విషయమె లండన్లోని వౌగ్ ఆఫ్ కౌమన్సు సభలో 
_పశ్నించటం జరిగింది. 

తిరువూరు వా సవ్వులు మారేపల్లి సువ్చారావు 
గారు 1988 నుండి కౌం(గెస్ కార్యక ర్ర 1942 ఆగస్టు 8 న తిరువూరులో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 
(పాముఖ్యత తెలుపుటకు మురుకుట్ల వెంకటప్పయ్య 
గారు జరిపిన సభకు సుబ్బారావుగారు అధ్యక్షత 
వహించారు. 12_8_1942 న వెంకటప్పయ్య గార్ని 
అరెస్టు చేశాక సుబ్బారావుగారు కఠారు వెంకయ్య 
గారు, కొందరు మితులతో కలిసి తిరువూరు._నూబ్రి 
వీడు మార్గంపె తంతి తీగెలు తెంచివేశారు. అందుకు 
గాను వీరిపె అరెసు వారంట్ రాగా, పోలీసులకు 
చిక్కకుండా చాలారోజులు రహస్య జీవితం గడ్డి 
పారు, వీరు చాలా కాలం తిరువూరు తాలూకా 
కౌం_గస్ సంఘంలోను, పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా 
కౌం(గెస్ సంఘంలోను సభ్యులు.. న్వాతం(త్యం 
వచ్చాక నిజాం కౌం|గెస్ జరిపిన స్వాతంత్ర్య పోరా 
టంలో నిజాం కాం(గెస్ కౌర్యాలయం వారికి, అక్కడ 
నుంచి వచ్చిన (ప్రజలకు వైద్యం చేసూ వారి ఉద్య 
మానికి బలం చేకూర్చారు, 

నిజాం ఉద్యమ పోరాటం 
1948 ఆగస్టు 15 తర్వాత నిజాం కౌం(గెసువారు 

తిరువూరులో ఆఫీసు పెట్టి, అన్నుడస్పుడు నిజాం 
సరిహద్దుల లోకి వెళ్ళి రజాకార్ల పె దాడులు జరిపేవారు. 
నిజాం (పభుత్వ ఆస్తులకు నష్టం కలిగించేవారు. ఒక్ష 
రాతి తిరువూరు సరిహద్దు. (గామం ము త్రగూడెం 
లోని ప్రభుత్య కస్టమ్స్ ఆఫీసును బద్దలుకొట్టారు. 
మర్నాడు, దానిలోని ఆస్తిని దొచుకురమ్మని (ప్రజలకి 
చెప్పారు. వారి మూట ప్రకారం తిరువూరు (ప్రజలు 
(పభుత్వ ఆస్తిని దోచుకువ స్తుండగా, నిజాం పోలీ 
సులు, రజాకార్లు పొంచివుండి వారిపై _కౌల్చులు 
జరిపారు. ఆ కౌల్చులలో తిరువూరు కౌపురస్తులు 

త జ్ఞా టోల్లా స్వాంతోం (తో 

గొండేల, వెంకటరామమూ రిగారు చనిపోయారు. 
జవ్వాజి రాములుగారికి త్రుపాక్షే గుళ్ల తగిలి పడిపోగా 
ఆయన్ని తీనుకు వెళ్ళి ఖమ్మం, వరంగల్లు, నిజాం 
బాద్ జెళ్ళలో చాలాకాలం నిర్బంధంలో వుంచారు. 
తెలంగాణాలో కౌంగెస్ (పభుత్వం, ఎర్బడ్డాక పీర్రిని 
విడిచి పెటారు. 

రు 
, 

జంగా పులారెడి, లక్షీ కాంతారావు, బె గానివ(జం ౧౫ a యా దోర్నాల లచ్చిరెడి, దొడ్డా రత్నారెడ్డి,  నన్నక 
అనంతరామయ్య , ఆకుల గ్రీరాములుగార్డు (గ్రామాల్లో 
వుండి, తెలంగాణా కాౌంగాను సంఘం వారికి కావల 
సిన సహకారం అందచేనూ వుండేవాడు. తిరువూరు 
క్యాంపులో కోదాటి రాములు, నలదాసు అప్పయ్య 
గారు ఎప్పుడూ వారితో వుండి పనిచేసేవారు. | 
పెమ్మరాజు పార్థసారధిరావు, దూప గుం ట్ల 
రాఘవులు, మారేపల్లి సుబ్బారావు, కఠారు వెంకయ్య, 
కంచి గ్రే మన్నారాయణగార్లు తిరువూరు తాలూకా 
కౌం్టగను సంఘం తరఫునా,. నూర్భు 
సుంకర సత్య గోపాలం, పేట కృ న్ య్య గా 
తిరువూరు (గామ కాంగైస్ తరపునా తిరుసూ 
పరిసర (గ్రామాల్లో పనిచేశారు. 

తిరువూరు క్యాంపు వారికి కొల్లి బుచ్చయ్య, 
పింగలి. నరసింహారావు, అప్పలరాజు, కౌరుమంచి 
సతారామయ్య, మండ లోజు వెంక పేశ్వర్లు, నన్నక 
రామ(కిషయ్య, గదె (పభాకరరావుగారు సహకరిం 
చారు. ్ ౧ గా 

పెద్దవరం క్యాంపు వారికి పెనుమత్స సత్యనారా 
యణరాజు (పెద్దవరం), నాయని సీశారామయ్య, 
ఊటుకూరు వెంక(టామారావు ఊటుకూరు లక్షీ 
నరసింహోరావృగారు తోడ్చడారు. క్ ౧ a 

తలంగాణా ఉద్యమానికి 

తిరువూరు తాలూకా తోడ్పాటు 
1945 నుండి 1952 వరకు 

. తెలంగాణాలో రజాకార్ల ఉద్యమం (ప్రారంభ 
మెన కొద్దిరోజులకు, అప్పటి వరంగల్లు జిల్లా మధిర 
తాలూకాలోని గానుగపాడు వాస్తవ్యులు వనం కృష్ట 
మూ రిగారి నాయకత్వాన, తిరువూరు తాలూకా పోలి pn.) 

బెట్టివౌడు గ్రామానికి చెందిన కోఖేరు రామచం[ దా 
రెడ్డి, అత్తనూరు బాచిరెడి, చలా నరసింహం, గోదా G అధి G mM. _ 



నం/గామ చరిత 

సుబ్బయ్య. నూతకి్మ- వె సా,కబచలం, వేము రాములు, 

వేసకూర పిచ్చయ్య గార్లు. మధిర తాలూకౌ రాయ 

పట్నంకు చెందిన దూోపగు డ్డ నారాయణరావుగారు 

గానుగపాడు వెళ్ళి, అక్కడి హోలీసు నాకాసె 

జాతీయ పతాకం కటారు. = 
ఆ తర్వాత తెలంగాణా కాం(గెస్సంఘ నాయకులు 

చేతు కేశవరెడ్డిగారి అధ్యక్షతన, గాను గపాడు, దాని 

శివారు గామౌల (ప్రజలు కలసి “గానుగపాడు. రిస 

విక్ కమిటీకి చీవిరాల నతారామయ్య గారిని అధ్యక్షు 

నిగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ కమిటీలో ఈ కిందివారు 

9 

3 

సభ్యులు_ 

. గానుగపాడుకు చెందిన కర్నాటి వెంకట రెడ్డి, 

పొేటి సుబ బ్బారెడ్డి, శెట్పిపల్ని వెంకటప్పారెడ్డి, స్సీలం 

వెంకటరెడ్డిగార్లు. బక్యళ్యగూడెఎకు చెందిన టంట 

బాలయ్య, పల్నాటి వీరయ్యగ గార్లు. కొత్తూరుకు 

చెందిన గుురాల ప హనిమిరెడ్డి, కోకదీచ్చు పుల్ల రాజు 

గారు. 

"ఫలైర్త మూడికి చెందిన కవులూరు సత్యనారాయణ, 
చీరెడ్డి" పెదబసివిరెడ్డి, ఫొేటి పొట్టి రెడ్డి, చారు 

సండ్ల అప్పయ్య గార్డు. 

చేటపల్లికి చెందిన యరమ నాగిరెడ్డి, 

చినకోటా రెడ్డి, కామి రెడ్డి వెంకటరెడ్డి, "A గొల్ల మందల 

అప్పయ్యగోర్లు. 

టేకులపల్లి కి చెందిన కామి రెడ్డి రామి రెడ్డి, శీలం 

అచ్చిరెడ్డి. డక్ ఇమామ్, మరిగిన పూడి" బిచ్చం 

గారు. 

లంగాణా కమిటీ తరపున టి. హయ్యగివాచా3, 
బొమ్మకంటి సత్యనారా యణరా పుగా గార్లు వున్నారు. 

సెవారిలో ఒకరని ముఖ్యమ తిగాను, మరొకరిని 

గవర్నరుగాను, ఇంకా కొందర్ని ముందువ ా  

కమిటీ కార్యదర్శిగా కె. ఏ. కృష్ణమూ రి రి (గాను 

పాడు) గారినీ' రిపబ్లి క్ ఆర్షనై'ః జరుగా, a 

(గ్రౌండ్ వర్క-రుగా" మురుకుంట్ల చం[ద్రమౌొ శీశ్వర 

శర్మగారిని సియమించారు.. 5 

తిరువూరు వాస స్త వ్యులు గుండిమెడ లక్షీ్యీనౌరా 

యణ (బుల్హ్" డు, “పనుపులేటి పీరయ్యగార్హను పల్లి పల్లెర్ల 

మూడి (గ్రామం తీసుకువచ్చి, ఫోరాటానికి కావాల్సీన 

ఆయుధ సామ(గి తయారుచేయించారు. _ప్రమాధకర 

మైన ఆయుదాలు తయారు చేయించుటకు సర్దార్ 

10A 

గురాల 

73 

నరసింహ ాసింగ్ గారిని. సికిందాబోదు నుంచి పిలిపిం 

చారు, వీరు పల్లె ర్లమూడిలో _ద్రహ్మంగారి ఇంట్లో 

తయారుచేన్తుండగా మందుసామగి 

గారి కౌలు Et ఆరు అడుగుల దూరంలో పడింది. 

రారు నరసి-హాసింగ్ ఒడలు తూట్లు పడింది. 

క చనిపోయారు. ౯? 

చలి ట్రహ్మం 

పల్నాటి వీరయ్య, 

చారుగుండ్ల అప్పయ్య, 

గ్వురాల నకోటారెరో కౌమిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, శీలం 
a 

శక్ ఇమామ్ గార్లు తర్వాత చని 

రు తాలూకాలో చనుబండ, తిరువూరు, 

తునికి పాడు (గ్రామాలలో తెలంగాణా 

ఫెస సులను అధికారికంగా మెట్రారు. 
అల 

జ్ 

రక 

చనుబండ వా స్తవ్యులు, మాచర్ల గోపాలం, 

ముసగంట వెంకటోదార, మునగంటి
 కరసింహాచారి 

గార్ల, హీద్ వజీరుద్దీన్ ఖాదర్, 

పాపారావు, కలకొడిమె దక్షిణామూ ర్తి (కొర్తమండ) 
గార్హ పాటి 

గార్లు, విస్సన్నపేట కాపురస్తులు గోపాల రామా 

ట్టి! కేతేపల్లి రాధాకృష్ణమూ ర రి, పెండెం 

సోమయ్య. పూట కేశవులు, మక్ గాలీబ్, లాల్ 

గార్లూ- శిరువూడ్ శాలూకొ కౌం(గెస్
 సంఘం తర 

పున, చనుబండ ఆఫీసు తెలంగాణా కాంగెస్ కార్య 

క రలకు తోడ్పడేవారు. 
అశని 

భకుని సీతారామయ్య, నద జగన్నాధం, వంకే 

మౌమి శేషాచలం, నాళ్ళ అంజయ్య గార్లు సహకరించి 

వనిచేళారు.. 
| 
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రామకోటారెడ్డి, కన్నెగంటి పెద్మనాభశా స్త్రి గార్హూ, ఇంకౌ కొందరూ [గామాతోకి వచ్చిన తెలంగాణా 
(పజలకు సహాయం చేశారు. 

1808888 తో తిరువూరు తాలూకా కౌం(గెస్ 
సంఘానికి మురుకుంబ్ల వెంకటప్పయ్యగారు అధ్య తులుగానూ, నుుకర వీరభ్మ దరావుగారు కౌర్య దర్శి 
గాను పనిచేశారు, 

9 05 స్త్ కొ వె జిల్లా నాతి 0 (లొ 

1945_1952 వలకు తాలూకా కౌంగెస్ సంఘా 
నికి మురుకుంట పెకటహపృయ్యగాదు అధ్యక్షులు గ లీ 
గాను, పెమ్మురాజు పారసారథిరావుగారు (పథాన 

(62) కౌర్యదర్శిగాను, జంగా పులారెడి, గె (ప్రభాకర 
ne) a (అ) 

రావుగారు నహాయ కార్యదర్శులుగాను, దూపగుంట య 

(op) రాఘవులుగారు _టజరరుగానూ వున్నారు, 

తిరువూరు తాలూకాలో రైతు ఉద్యమం 
కృషాజిలాలో తిరువూరు తాలూకా జ్ర తర భాగాన క గా 

ధి వుంది. అన్నివిధాలా వెనుకబడిన _పాంతం. దీనికి 'మూడువె పుల తెలంగాణా నిజాం (గామాలు అంటి (cn 

వునా ఎఇయ. 90 గౌమాలు, $00 శివారుగా 
ae) వి సరించి వున్నాయి. నూటికి నూద జమీందారీ, మొథాసాదారీ ఏలుబడి లోని (గామాలే. 

ధన_ధాన్యాలక నిలయమెన కృషాజిలాలో కూడా ట్ రు రి ౧౧ దరి(దానికి దౌప్పానికి సొవర మనదగినది తిరువూరు 0 
| తాటూకా, మిట్టపల్తాలు గల భూమి. అడవులు, కొండలు, వాగులతో నిండివుంది. రహదారులేవు, , 

. (na) విద్యా _ వైద్యసౌకర్యాలు మృగ్యం. తంతి..కపారా సౌకర్యములు అరుము. (అయిదు పోసాఫీసు ఎ జో 4 

య 

మ్మాతమే వుండేవి.) అంటురోగాలకు ప్యటినిలు. మలేరియాకు స్థావరం. ఈ వరిని తులన్నింటికి సను. థి 
థి 

దారీ, మొఖాసాదారీ పాలనే మూలమని వక్కౌ_ణించ 
వచ్చు, పోలీనుజాముం. అధికారుల నిరాదరణ. ఆరి క యిబ్బందులతో నతమత మవుతున్న అమారీక్ర (ప్రజానీకం. ఇది 1936_3?7 సంవత్సరాల తాలూకా 
పెరిసిత్రి. 

1986-87 ఎన్నికల సంరంభం ; జాతీయోచ్య మ భాయలు తాలూకాలో పరిమితంగా పున్న దినాలు, ఈ ఎన్నికలలో మొట్ట మొవటిసారిగా రహస్యపు ఓటింగు విధానం అమలుకు వచ్చింది. ఆనాడు శిస్తు కకైవారు మాత్రమే ఓటు చేయుటకు అర్హులు. ఈ విధానం ఒక విష్ణ వకరమైన మార్పుగా ఎంచ 
వచ్చు. 

ఇంతకుముందు _(పత్యక్ష ఓటింగు సందర్భంలో ఇరుపక్షాలవారు పోలింగులవద ఈ లు లు..తుపాకులతో, - ఎదురు బదుడుగా. నిలబడిఓటరకు (ప్రాణసంకట 

పరిసితులు కలిపించేవారు. పోలి గుకేం(దాలు 1,8 
మెళ్ళదూరంలో వరకు వుడేఏ ఏ'సేటు వుద్య|ో గులు 
ఓటర ను మందలు.ముదలుగా పోలింగు కేంద్రాలకు 
తోలుకువచ్చేదారు. 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కౌం(గెసు అభ్యర్హు లుగా 
(ర్వినభ్య స్థానాలు.) శ్రీ) క్నాటగడ్డ వెంకటనారాయణ 
రావు, శ్రీ) జయంతిప్తరంరావాలు వున్నారు. జస్టీస్ పార్టి తరపున కొళందరెడి అడ్వ కేటు, గూడవళ్శి 
లక్ష్మారాయుకుగారలు అభ్యర్దుల. 

“దారి డెంకలు లేనివూర్త న్నా 
మనపల్లె టూబ్ళ దమ్మిడీకి పనికిరావన్నా.” 

అని గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణగారి పె (పచార గేయాన్ని ఆలాపంచినప్పుడు ఈ గేయంతోని చి|క్రీ కరణ ఎంత యదార మో అవగతమవుతుంది. 
తిరువూరు నుండి నూజివీడు వెళ్ళు రోడ్డ మామే తిరువూరు తాలూకాలో (పధాన రహాదారి. 

(గామాలు, వాటి చుట్టూ ఆవరించివున్న అడ వులగు ౨డొ ఎక్కడకు వెళ్లాలన్నా కౌలినడకే. వాహనాలు ఐడి దుడుకులు గల చాటలను డానే (పయాణిచవలసి 
వచ్చేది. 

ఆనాడు మొఖాసాదారు, జమీందారు (టిటిష్ [ప్రభు తానికి అండగాను, కాం_గానుకు “హ్యతిరేకంగాను 
ఉన్నారు, అనగా పభుభ కి పరాయణులుగా వుండి (ప్రభుత్వోద్యోగుల, పోలీను అండతో తమ నిరం కళ దోపిడీ విధానాన్ని _సజాసీకం ప్రై యధేచ్చగా సాగించుకొనుటలో హదూ.అదుపులేని పె తనం చలా 
యించేవారు. ర షే 
ఇలాంటి [_పాాతంలో తాలూకౌ వ్యాపిత కార్య 

(కమం కొనసాగించడం చాలా కష్టమైన పనిగా 



ఉండేది. అడుగడుగునా జమీ*దార , మొఖొసాదార్ 

రౌడీలు వారి తాబేదారులు, దళ సభ్యులకు భోజనాదులు 

అభిఎచకుండా చేయడం, కాం(గసుకు é ఓేసే (గామా 

లకు గామాలనే ధ్వంస చేస్తామ) బెదింంచేవారు. 

ఈ (పమాదకర ప3స్టితులలో దారీ. తెనూ్నూ గానక 

చీకటిలో దేవులాడుకున్న (శో జాసీకంలోనూ తన వెలు 

గును_ఈ |పచార దళాలు సృష్టించాయి. కన్నాలిసేక 

పోయినా తదేకదీక్షతో దళాలు" దాదాప తాలూకాలో 

వున్న (గ్రామాలు రెండుదపాొంయ కనలియదిరగడం జరి 

(పచారదళం జమీందారీ 

3 
సె 

గింది. ఆనాడు యువక 

దయురంతాలను ధైర్యంగా 

రబోధం (ప్రజలలో తమకు పెద అండ దొరికింద. 

విశ్వాసాన్ని కలిగించింది. 

అభ్యర్దుల రగు పెటైలను (ప్రదర్శించి, ర 

ఓటింగు వీధానం వ సచారం చేయడమే ఒక విప్ప వంగా 

ఖా వింపబడింది. కాం(గెసు అభ్య రును 

పొందారు. మద్రాసురాష్ట్రంలొ కోను గదె. 
జి 

నెక్కింది. (సజలలో ఒక నూతన చె తన్య "0 కనిపిం 

చింది. పలువురు యువకులు కార్యగెసు వె పుకు 

ఆకర్షింపబడిన "రు. | 

ఎన్నికలలో ఓటమి తిన్న ప్యూ డర్ వర్గాలు తను 

అదుపులో నుండి (ప్రజలు హారిపోయే (ప్రమాదాన్ని 

గు ర్తించారు. (కూర తానికి, నిరంకుశత్వానికి "పీరు 

పడిన వీరు బరితెగించి తాలూకాలోని (గామ పజల్ని 

పలుహింసలకు గుఏచేస్తూ వచ్చారు. 

ఈ పరిణామ దశలొ శ్రీ) నసుకర ఏరభ్యదరావు, 

ట్రీ మురుకు ట్ల మెకబప్నయ్యగా ర్లు తాలూకౌ 

కాం(గసు అధ్యక్ష. కార్యదర్శులుగా 'పచారకులుగా 

వునా వరు. కార కక ర్త రలుగా పనిచేసినవారు (ప్రజాదరణ 

పొందారు. _గామ-(గ్రాము తిరుగుతూ ఆయా (గ్రామా 

జమీందారీ దురంతాలకు వ్యతి 

రేకంగా (పజలను ఆయ ,త పరుస్తూ పతికౌ ముఖాన 

(జమీన్ రై రె తు. వాహాని, సేవశ క్తి 

అలో బైటి వ (పపంచానికి తెలిసే సేటెట్లు చేశారు. దాన్ని 

నేరంగా పరిగణించి గంపలగూడెం (గామంలో 

మురుకుంట్ల వెంకటస్పయ్యగార్ని జమీందారీ రౌడీలు 

లలో జరుగుకున్న 

ఆదిగా గల (ప్రతిక 

కొట్టారు. ఆ(గహం చెందిన (వజానీకం చుట్టు 

పక్కల (గామాలనుండి మరునా డు వచ్చి పెద్ద 

(ప్రదర్శన జరిపి జమీందావీ దౌర్జన్య చర్యలను 

(వతిఘటీంచగలమనే హెచ్చరిక చేశారు. అలానే 
కొండ సర్వ మొథాసాదారు ప్రజల పె పె అనేక అ[క్రమ 

చర్యలకు పూనుకుంటే పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కాం[గెసు 

అధ్యక్షులు "పీట బాపయ్యుగారు వ వాటినీ అడ్డుకునా గరు. 

కొండపర్వ రైతులపై మోపబడిన కేసులన్నీ అక్రమ 

మని (పకటించినందులకు, కోరు ధిక్కరణ నేరం పె 

ఒక నెలరోజులు వారికి శిక్ష విధించారు. (1988) 

కౌంగెను (ప్రభుత్యం వున్నంతకాలం జిల్లా క కాం(గసు 

ఈ తాలూకౌలో జరుగుతున్న పలు పోరాటాలకు 

అంగగానే వుంది. (పజలు కూడా కౌంగెసుకు అండ 

గై గానే వున్నారు. 

చిమేల గామం గంపలగూడెం ఎ'సేటులో నిది. 

కాం(గేసు (పభుత్వం నియమించిన జమీ౨దారీ ఎంక్వ 

యిరీ కమిటీ ముందు కొలి లి బుచ్చయ్యగారు అమూల్య 

మైన భోగట్లాలతో సి సాక్ష్యం యిచ్చారు. అందుకు 

జమీందారు బుచ్చయ్యగారిని గూండాలతో కొట్టం 

చారు. (గామ స్తులను భీతావహులను చేశారు. శ 

దాడి రాజకీయ పార్టీలు ఖఎడించాయి. ఈ మా 

నికి కొంగెసు మంతులు వచ్చి పరామర్శించారు. 

కొటగడ్డ 'వెంకటనారాయణరావుగారుఎం.ఎల్ .ఎ. 

తాలూకాలో" పర్యటించి వివిధ (గామాలలో జరిణే 

అక్రమ చర్యలను (పభుత్వ దృష్టికి తెస్తూ (వ్రజ 

లకు అండగాగనిలిచారు. అల్లూరు సీతారామరాజు 5 చరిత 

(మన్య ౦ తిరుగుబాటు) రచయిత పొన్నలూరు రాధా 

కృష్ణమూ ర్తి రిగారు 1938 లో కాం(గెను Sa 

డుగౌ తిరుపూరు తాలూకాలో పనిచేశారు. “తిరువూరు 

శాలూకారో జమీందారీ దురంతాలు* అనే 52 పేజీల 

కరప(త్రం (పచురించి తాలూకా పజల చాధలను 

సభుత§ దృష్టికీ తెచ్చారు. 

1937లో సుుకర వీరభ్యద్రరావుగారు తునికి 

పాడులో సిరపడి (ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి 

కృషి చేయడం ప్రారంభించారు. తునికి పాడు 

తాలూకా పశ్చిమ సరిహద్దులో వున్న జమీందారీ 

(మం. ఈ (గ్రామానికి ౨ అందుదాటుగా నందిగామ 

తాలూకొకు చెందిన కొణిజర్ల , నెమలి, ఉమ్మడి దేవర 

పర్తి (గానూచుండే వి. (ప్రస్తుతం తిగుుపూరు తాలూ 

కోలో చేర్చబడ్డాయి.) ఇవి (బిటిష్ పాలనలోని రైతు 

వాదీ (గ్రామాలు. ఈ (గామాలకు వెళ్ళినప్పుడు జమీం 
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దారీ (గామాలకూ ఎ గామాలకూ తేడా స్పష్టంగా 
కనిపించేది. 

దుదాను కార్యగెసు పభుత్వం తెచ్చిన (పేజా 
హత చట్టాలను (గామాలలో |పచారం చేయడం జరి 
గింది, ముఖ్యంగా బుణ విమోచన చట్టం_ఈ తాలూ 
కాలో సక్రమంగా అమలు జంగితే (పతి ఒక్కరు 
బుణ వఏముకులయేవారు. చటమెశే చేయబడించే 
కాన్ని కట్టుడిటంగా "అమలు జరిగేలా చేయడంలో 
(పభుత్వం విఫలమైంది. 

ఆ రోజులలో *ప్రవత్రి సంఘాలు' పరిమిత 
గ్రూమాలలోనే వుండేవి. పంటలు. పండక వ్యవ 
నాయం  గిటుజాటు కాక నూటికి 90 మంది వజీీ రు Se a వొపార నుల పెన ఆధారపడక తప్పేదికౌదు. ఈ వరి ది ఆ రు 
సతులను గమనించిన వడ్డద్యాపారస్తుల గొంతమ్మ 
కోర్కెలు (చొప్ప, గడి, పాడిగేదెల సపె) తీర్చక 
తప్పేది కాదు. సాలుసరీ కౌంపొండు "వడీలు ఒక మామూలు నమన్యగానే వుండేది. చై 

నాగుపద్ధతి దోపిడీ విధానంలో అ్యగస్తానంలో వుండేది. “సరినాగు (ధాన్యం, జొన్నలు) * అనగా 
వ్యవసాయ తరుణంలో బస్తా తీసుకుంచే రెండు 
బిపొలు పంటలలో యివ్వాలి. ఈ రెండు బసాలకు 
ముందుగానే రేటు నిరయించి ఆ మొ తానికి పాంసరీ 
నోటు. రాయించుకుంటౌరు. ఇలా ధాన్యం ధర పెరిగే 
వరకు వసూళ్ళకు వత్తిడి చేయకుండా వుండి పెరుగు 
దలప్పుడు బాకీ వసూళ్ళకు వ త్రిడి చేసేవారు. అందు 
నల్ల డబ్బు రూపంగా అప్పు లివ్యడం అరుదుగా 
వుండేది. ధాన్యరూవంలో యిచ్చిన అప్బ్సుగా, ఖాతాతో అప్పుడారుతో సంతకం చేయించుకోవడంతో రెండ 
రకాలుగా యిరికించేవారు. ఈ బాకీలు తీర్చడం ఎవరికీ 
సాధ్యమయ్యేదికాదా. 

దుందిరాల పాడురో ఒక రెతు 8 బసాలుజొన్నలు 
సాగుకు తీసుకున్నందుకుగాను 20 ఏకరాల మెట్ట 
భూమి," ఒక గి త్తదూడను యివ్యగా ఇ౦కౌ పదకొండు 
వందల రూపాయల చాకీ యివ తేలాడు. బుణ విమో 
చన చటాన్ని బట్టి బాకీ చెల్లించవలసిన అవసర్ం 
లేదని తెలియజెప్పినా తిరిగి $ వందల రూపాయలకు 
ఒక వితంతువు పేర నోటు రాయించుకున్నారు. ఇలా 
చుట్లు. కక్క ల (గ్రామాల సంపద గంపలగూడెం 
లాంటి (గ్రామాలలో 'పేరుక్రపోయింది. అప్పు పుచ్చు 

స aio న్ జే SE నల్లా స్వాతం (లో 

కున్నహాళ్ళు దరి(దులె గారు. తాలూకాలో హృద జ (un 
యాలను చవింపచేసే ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో 
వున్నాయి. 

వీందార అమానుష చరంలు, ఈ (22) లి ఆరిక దోపిడీ తాలూకా (ప్రజానీకాన్ని నిర్వీర్యు లను @ 

చేసంది. 

1938 లోనే తిరువూరులో పశ్చిమ కృషా 
ద కౌం్టగెసు రాజకీయ మహానభ జరిగింది. ఈ వు 

సభకు న రాష మంతి సిదాం, శీ శై | బత ల నై నన లీ తెన్నేటి విశఇనాధం, 1 వమదడూ ప 7 0 
రాజ కరవు న ల నరో r అ 

ws ష్టం Dd, (©) ఆర రూ అలీ. (6) (క 
గడ వెంకట నారాయణరావు, శ్ర నెండూరి (ప్రసాద Ga 

రావు శ్రీ వెల్లంకి విశ్వేశ (రరాపు, (జిలా కౌం(గెసు ' ఉం 9 ౧ ఒప ఆల ¢ వీ, “జి జం సహాయ కార్యదర్శి, (ఇ బటి జాషయ్య, శ) గద్దె 
రంగయ్యనా యుడు (తిరువూరు తాలూకొ జమీన్ 
రె తుసంఘ అధ్యక్షులు (ప్రభృతులు వోజరె నారు. 

£2 

నా. ॥ న జయ లాప్ సొనిక కా వ్ ఈ సభానిర్యహణర్ స్టాని కార్యక ర్ర శ్రీ కొల్తి 
బుచ్చయ్య తోడ్చడినారు. 

ఈ మహానభకు పెద్ద ఎ తున (పజానీకం తాలూకా 
నలుమూలలనుండి హోజారె నారు. ఊబుకూరు, త్రునికి పాడు, కొణిజర , నెమళిగామాలనుండి కాకిఖదరు యూనిఫారాలో'' మమాలు "5/0 మంది (20 నుండి 50 ఏళ్ళ వయేన్సు గలవారు వలంటీర్లుగా (గ్రామా 
లలో [ప్రచారం చేసుకుంటూ మహాసభకు హాజరైనారు. 
(శ్రీయుతులు చండ్ర రాజేశ్వరరావు, (్రీ మునుపల్లి 
రామారావుగారలు కవాతుతో (ప్రదర్శన చేయించారు. 
ఈః (ప్రదర్శన (పజలను ముగ్గులను చేసింది. బహుశా 
యిలాంటి (ప్రదర్శన తిరువూరు తాలూకాలో ఇచే (పథమం కావచ్చు. పె _గామాలనుండి వసూలుచేసిన 
8 వందల రూపాయలు నిర్వాహకులకు అందచేయ 
బడింది. ఆనాడు ఇంత సామ్ము 4, 5 గ్రామాలలో 
సేకరించడం ఎంతో అబ్బురం. ఈ మహానభ (ప్రజ 
లలో నూతన సంచలనానికి, (పజాపోరాటాలకు వూప్ప 
నిచ్చింది. 

ఈ రోజులలోనే తాలూకాలో కరువు సరిసితులు ఏర్పడినాయి. పనులు దొరకక "పేద పజానీకం ప స్తు 
లకు గురె నారు. కరువు పనులకుగాను తిరువూరు, మధిర రోడ్డు (రోలువడినుండి _ రాజవరం వరకు) " అలానే _పధానమైన రోడ్డు నిర్మెంచినచో కూలీలకు an 



నం్య/గొము చోరీ [తో 

పని లభించటంతో పాటు రహదారీ సౌకర్యం కలుగు 

తుందని | ప్రభుత్వదృషికి తెవడం జరిగింది. 

(పభుత్వం మందకొడి తనం 

గూడెంలో ౩ పట్టపగలు | జొన్నలపాతరలను అన్నా రులు 

లూటీచేయగా ప్రభుత్వం కండ్లుతె తెరిచి ఈ రోడ్డు 

నిర్మాణానికి పూనుకొంది. అలా కమరకమంగా 

(ప్రజా వుద్యమ (ప్రభావంతో లక్షీ పురం, విస్సన్నపేట. 

రొడ్డు నిర్మాణానికి కూడా చర్యలు తీసుకుంది. 

1988 తెలంగాణాలో నిజాం (ప్రభుత్వానికీ వ్యతి 

రకంగా విను క్తి వుద్యమం ౫ సేటు కాంగెసు నాయ 

కతన పాలుభమైంది. కెలంగాణా (గ్రామాలలో 

అంతకు ముందునుండి తనకున్న పరిచయాలు పుర స్క 

రించుకొని సుంకర ఏీరభ్యద్రరావుగారు ఆయా (గామా 

లలో సుద్యమానికి (ప్రోత్సాహ యిస్తూ కృషి 

యడల జరిగింది. సరిహద్దులలో ని 'తెరువూరు, 

నందిగామ తాలూకా (గామాలలో జరిపిన బహిరంగ 

సభలలో వేలకొలది తెలంగాణా (క్రజలు 

నొటి నై జాం (పభుత్వంలో జరుగుతున్న దమన 

కొండ. అమాయక (పజలు పడే డాధలు, దోపిడీ 

నివారణకు, (బిటిష్ వ్యతిరేక పోరాటంతో పాటు 

నిజాం విముకి పోరాటం జరగటం ఎంతో 

ప్రాముఖ్యత. దీని వుధృతికి 1999 మే నెలలో 
“నిజాం ఆంధ రెతాంగ విద్యాల లయల” 

తునికిపాడు (గ్రామంలో రాజకీయ శిక్షణాశిబిరం 

నడుపబడింది. ఈ శవిరానికి ఆర్మధ - తెలంగాణా 

_పాంతాలనుండి షుమారు రండు వందల మంది 

హోజం నారు. 

యువకులు వచ్చారు రోజూ చుట్టుప్రక్కల 

(గామాలనుండి పలుపురు హాజరవుతుందేవారు. 

ఈ శ్విరం 20 రోజులు నిర్వహించబడింది, దీనికి 

ఆచార్యులుగా శ్రీ ఏన్. జి. రంగా, ఉ పాధ్యాయు 

లుగా U మద్దుకూరి చం_దశేఖరరావు. శ్రీ మద్దూరి 

అన్న పూర్త్ణయ్య. శ్రీ రావి నారాయణ రెడ్డి, 8 బెం 

ఎల్లారెడ్డి, ఢీ రాటక్"౦డ లక్షిన్ర! సింహారెడ్డ్, 

శ్రీ చి ఎతౌ రామయ్య. (శ్రీ) కంభంపాటి సత్యనారా 

యణ (సనియర్, (శీ) పిల ల్లలమ(రి వె కటేశ్వర్లు, 

శ) మునిపల్లె రామారావు (ప్రభృతులు పనిచేశారు. 

వశ ఇర భాపయ్య, శ్రీ) గడ్డి రంగయ్యనాయుడు 

వపొంచింది. గంపల: 

పేరుతో. 

హెచ్చు సంఖ్యలో తెలంగాణా. 
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శిబిరాన్ని దర్శించి సందేళా లిచ్చారు. గోల్ 

స్మతికా. ' సంపాదకులు గ్ర సురవరం వర 

నివిరం జయప్రదం కావాల) సందేశం పంపించారు. 

తెలంగాణా (గామాల్జఎ పెనా తిరుపూరు తాబూకౌ 

గ్రామాల ప పెనా ఈ విద్యాలయ (ప్రభావం ఎంతగానో 

పడింది. కలంగాణా పోరాటంలో ఏరమరణం పొందిన 

మచ్చా ప్ సయ్యులాంటి యువకులు _ ఈ విదా 

లయంలో శిక్షణ పొందినవారే. మరెందరో యువ 

కులు రజాకార్ల వ్యతిరేక, నిజాం. వ్యతిరేక పోరాట 

సాయుధ ద్రళొలలో చేరారు. అలానే జమీందారీ 

మునగాల పోరాటలో పాలొన్నవా 
a 

39-40 సంవత్సరంలో ఖమ్మం పట్టణంలో 

తు సదస్సు జరిపి “నిజాం ఆంధ రైతుసంఘం” 

ర్పాటు చేయబడి ఎది. శ్రీ రావి నారాయణ రెడ్డి 

అధ్యక్రలుగాను, పైడిపల్లి హనుమయ్య (రాయన్న 

పేట కా కార ్రదర్భిగాను , బద్దం ఎల్లారెడ్డి, పలువుమి 

సభ్యులతో కౌ ర్యవర్షం ఏర్చోడింది. 

సమస్యలపట్ల తీసుకున్న వె ఖరికి నిజాం (ప్రభుతం 

కండుకుటాయి. రె కుసంఘం ర నిషేధింపఎడే | పమాదం 

గు గించి, దాన్ని రద్దుచేసి ఆంధమహానభతో (పవే 
శించ్ రైతాంగ కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలనే . 

నిర్హయం 5 చేయబడింది. “అలానే మల్కాప్రువం ఆంధ 

మహాసభలో పాల్గొని నిర్వహించిన ప్యాతను పసి 

గట్రిన (పభుత్వం “కొన్ని చర్యలు తీసుకుంది. 

ER 

డా 

సేంఘసర ౦గాొ 

Of 

తాలూకాలో జరిగే (ప్రోజాపో రాటాలకు భూమి. 

సమస్య (ప్రధానమైంది. సరే "సెటిల్ మెంటు వ'సైటు 

గ్రామాలలో (గంపలగూడెం తప్పు లేని కారణంగా 

భూముల స్వభావం. నిర్జారింపబడ లేదు. భూముల పె పై 

సర్వాధికారాలతో. జమీ “దార్లు, మొఖథాసాదార్లు తమ 

చి త్రంవచ్చినట్లు వ్యవ హుంచేవారు రు, నజరానాలు 

పోంది భూములకు ఫట్టాలివ్వడం, యివ్యకపోవడం 

కదు. అఎదువల అష్టక షాలుపడి వ టబు పండించు . 
ద గయా 

కున్న తరుణంలో " వ్దో నెపంతో వాటిని తమ 

స్వంత కముతంలో కలుప్పకొ ని మరొక పాడో._ వీడో 

(అదైనా చెప్పినట్లు వింటేనే చూ చూ పేవారు. 

కృష్ణా జిలా శె తు సంఘ) - కమ్యూనిస్టుపార్టీ ల 

ఆధ్వర్యాన న తలూకేతర(ప్రాంళాల నుండి 194248 : 

సంవత్సరాలలో వెల్ల ౦కి రాజారావు, గరికిపాటి (క్రిష్ణా " 
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రావు, వీరపనేటి రంగారావు కోడూరు పూర్ణ చద్రరొవు 
కేమిశెట్టికోటయ్య గారలు ఈతారూకారో పనిచేయడానికి 
పంపబడారు. అలానే తాలూకా పాసులె న పేట రానూ 
రావు,అనంతోజు బోధాయన, రామిశే[ వేణుగోపాల రాన,సువారప్ప కృష్ణమూ ర్తి,కాకీ సోవీశేఖరాచార్యులు 
సయ్యద్ సాలార్ కౌర్యకర్త లుగా నియమింవబడి తిరువూరులో తాలూకా పార్టీ, రె తు సంఘ ఆఫీసుల దర్నా నెలకొల్పటం తోపాటు (సాంతీయ ఆఫీసుకు కూడా నిర్వహించారు. వూరూరా (ప్రజా సంఘాలు నెల కొల్పి కౌర్యకలాపాలు సమన్వయం చేసుకొని దీక్షతో, నిర్మాణయు తంగా పనిచేయ పూనుకున్నారు, తాలూకా 

వ్యాపిత వుద్యమాలు కొనసాగాయి. రకు సంఘం 
(పశాసంఘం _ద్రత్యేకతను సంతరి-చుకుంది. కోటయ్య గారు చనిపోయేవరకు 81.12.1974 (ప్రజా సేవ లోనే వుండి (పజాభిమానం చూరగొన్నారు. 

(ప్రజావుద్యమాల పరిరక్షణకు, కార్యక రల రాజ కీయ చెతన్యంతో పాటు, యువతరంలో మనో నిబ్బరం, ఆత్మ విశ్వానం పెంపొందించేందుకు తాలూకా వ్యాపిత వలంటీరు శ్ క్షా కేంద్రాలు (కొట్టు. 
తొట్టు-కవాతు) నిర్వహింవబడ్డాయి. 

మొఖాసాడారు జమీందారు వవ కొన్ని (గామాలు టె | గ Pa 
ట రా అజా ఛ్ ఇ 

గు తకు తీసుకొని వనూలు చేసిన కనులో కొంత భాగాన్ని జమీందారుకు చెలి చేవారు. (కమేపీరెతు ఇ 
౧ 

రా 
లను అనేక వాధలు పెటి, పెద _ పెద ఆసు లు | ea చి (త pn.) సంపాదించేవారు. వుదాహరణకు కొండపర్య, చిత 

అన 
పూరు. చాటాయి, పుపేల. 

కొండపర్వ మొఖాసాదారుకు వెయ్యి ఎకరాల సూగాణి పొగ తోటలు స్వఎత కమతం 
ల్ వేల ఎకరాల అడవి భూమి వుండేది. వీటిని ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్లు అమ్ముకునేవాడు. అదే (గామంరోని రె తాంగం మొతానికి క్రి వందల ఎకరాల చిలల 

| 
లాలి 

. య మూగొణీ, 5 వందల ఎకరాలమెట మాతమే వుండేది. రు వీటికి పటాయండే వికావు, అంజావోం (ధాన్య రూపంతో శ్స్తు) ఎకరానికి రెండ్రు బసొల నుండి నాలుగు బసాల' 
pas 

pn వరకు వసూలు చేసేవారు. అంజారం రదు పక్రిని నగదు 
రూపంతో శిస్తు విధించాలని, భూములకు పట్టా లివ్వ్యా లని, వెట్టి చాకిరి రద్దు చేయాలని పెద్ద ఎత్తున కూలీ. 
చ్ తులు తిరుగు నాటు చేశారు. 

వుండేది, 

తో వై జిలా సొంతోం [లో ౧ రూ ౧ od a! 

పాలాటి సుబ్బారావు అనే రైతుకు 20 ఎకరాల 
పల్లం, 10 ఎకరాల మెట శిను నజరానాలతో కలిపి 1939 లో 1650 డిపావ్చేంవ మొభాసాదారు 
యిచ్చాడు. ఎ(గి మెంటు (ప్రకారం పట్టా కూడా ఇన్వ బడింది. రైతు పూర్తిగ నొమ్ము చెల్తించి రశీదు 
కూడా పొందాడు. ఇంతజరిగినా మొఖాసాదారు దుర్చి 
ధ్ధితో మరల ఆ భూమినీ పొందేందుకు, ఒక ఇల్లు 
తిగ ల బెట్టాడని, సుబ్బారావుపె 1940 తో కేసు బనా యించాడు. కాని కోరులోనే కేసు కొటివేశారు. 

మొఖాసాదారు పోలీసుల. సహాయితో [145వ నెక్షన్ (క్రింద సబ్ కలెక్టరుకు పిటీషను పెట్టగా 
మొఖౌాదారుకు అనుకూలంగా తీర్పుయిచ్చాడు, ౨౮తు తన హక్కు రక్షించుకొనేందుకు విజయవాడ మున 
సబు కోరులో దావా చేకాడ్తు. సుబ్బారావు పాలేర్ల కూలీల పె అంతులేని దౌరన్యాలు చేశాడు. మొఖాసొ దారు. ఇట్టి అక్రమాలను ఎదుర్కొనటానికి సంభ 
శ్ కిసె విశ్వాసముంచి నూటికి 80 మడి తు సంఘంలో చేరారు., ఇలాంటి కేనులన్తు _గామనుల 
మేద బనాయించి కోర్తుల చుట్టూ తిప్పటం పరిపోటి. 

చిత్తపూరు మొఖాసా (గామమే, ఆదిలో 7 వంతుల 
పొలం రె తులకు, ఒకవంతు మొభాసాదారుకు 
వుడేడి, కః రోజు మొఖౌసాదారుకు అదే (గాముంలో 
2 వందల ఎకరాల ప్రల 0, వేల ఎకరాల మెట భూయులు, 10 వేల తొపాయం ఆదాయం వచ్చే జరీబుతోటలు | వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే 
మామిడితోటబు, 8 వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే 
ఇతర ఆస్తులు వున్నాయి, రై తులకు 150 ఎకరాల 
పల్లం, 4 వందల ఎకరాల మెట్ల భూమి, 8 వేల ఆదాయం వచ్చే జరీబు, ఇతర భూములు మాతమే, వున్నాయి. అం“కే మొఖొసాదారకు ర్ వంతులు, ౮ తులకు శి వుతులు. 3 తుల పొలం మునుపటిలో సగమైనా, శిస్తు మాత్రల 1948 మార్చి నాటికి 2501 
రూపాయలకు పెరిగింది. 

చిత్త వూరు మొఖాసాదారతో ఒకర్ర చేసిన కొన్ని 
అఘాయిత్యాలు : 

రెతుల 
వరి కుపష్పను కొట్టించి గడ్డితో సహా దొంగిలించాడు. ఇద్దరి రైతుల రెండెకరాల వరి పైరును పంట మీద కంకి కోయిం. చుకు పోయాడు. =. 

& 
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ఇద్దరి స్థలం అ(క్రమించి ఇల్లు వేయించాడు. 
మహరేవి వెంకటాచార్యులు గారిని ఎండలో నిల 

బెట్టించి 95 రూపాయలు వసూ ఎ చేశాడు. 

దామెర వెంకట నరశింహ నారాయణం గారి 
85 మామిడి చెట్లు, ఇస్సావయల వెంకట రామయ్య 
గారి సది మామిడి, పది జీడిమామిడి చెట్లు. ఒక ఉసిరి 

ఒక నేరేడు చెటను, బసవరాజు పురషో త మరావు 

గారి జాయింటు" తోటలో 28 మామిడి, 26 జీడి 
మామిడి చెట్లను నరికించాడు. దోనపాటి సత్యనారా 
యణగారి ఇంటి తాళం ప గులగొ టి ఆ ఇుటిలో 

కాప్పరం పెట్టాడు 

తన దుర్మార్లాంకు లొంగిరాలేదని, రై తులకు 

చాకలి మం గళ్ళను బహిష్కరింప చేశాడు. (గామ 

జాతర్గకని, కొలుపులకగీ సొమ్ము 

కాజేశొడు. అలాగే ఎన్నో దౌర్జన్యాలు, అమానుష 

చర్యలు జరిపించాడు. 

ఇట్రి దౌర్జన్య చర్యలు, కేసులతో రైతులు విసిగి 

వేసాం ప్రోమయావ. ఏమెనాసరే, ఈ ₹ ద్ దొర్రనాాలను 

ఎదుర వా లని దీక్ష పూనారు. రె తుసం ఘు కమ్యూ 

నిసు కార్యకర్త రల కృషితో ఐక్యమభయ్యారు . అన్ని 

కులాల (ప్రతినిధులతో ఐక్య కమిటీని ఎన్ను 

కున్నారు. ఇదంతా చూసిన మొఖొసాదారు పలాయన 

మర్మతం పఠించాడు. (గ్రామస్తులు తన ఇంటిమీదకు 

వచ్చి పడినట్లు, భార్యతో పోలీసులకు రిపోర్లు 

యిపి్నించాడు. "తనె దౌర్లన్య ౦ చేయించుతునా రని 

పోలీసు అధికా రులకు కలియ రిచాడు. విచారణలో 

అతని దుర్మార్గాలు రుజువైన నాయి. ఈవిధంగా అక్రమ 

చర్యలకు పాల్పడుతూ (గ్రామస్తులపై పె అనేక సివి 

(కిమినల్ తప్పుడు కేసులు బనాయించాడు. నెలలొ 

ఎక్కువ భాగం వందలాది రె తు, వ్యవసాయ కార్మి 

కులు కోర్లులచుట్లూ తిరగవ లెసివచ్చింది. అధికారులు 
కేసుల విచారణ "సందర్భంలో మొఖొసాదారు కొమ్ము 

కాసి దూరపాంతాలకు వాయిదాలు వేసేవారు. కొండ 

పర్య, ఎరుకోపాడు, చి తప్తూరు (గ్రామ స సులపె 

మోపబడిన బై ండవరు కో విజయవాడ కంచి 

కచర్హ , జగ్గయ్య శే పేట వేశారు. ప్రయాణ సౌకర్యం 
లేక కాలినడక నే_ ఈ కేసులకు. హాజరయ్యారు. ఆరి 

వనూలుచేసి 

కంగా, వ్యవసాయకంగా అసారమైన కష్ట- నష్టాలకు 

కూలీ. రై తులు గురయ్యారు. విన్న. చిన్న ఘర్షణ 
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లను సహితం ఆధారం చేసుకొని మొథాసాదారులు 

యమయాకనలకు గుంచేసు,పే, కార్యక రలు 
ఈ అరాచకాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. 

ఇలాంటి దువంతొలటు తవ తవ ఖేదాలతో 
శ ( ఇమ య తు తాణూకాలోని ఎసెట్ గామాలతో కొనసాగుతూ 

వుండేవి. చాటాయి మొఖొసాదారులు _గామను లను 
అానాట 

తమ అమప్పళో పెటుకొ నేందుకు, హోమనోట్ర ను 
రాయించుకొని, తనును వ్యతిరేకి ంచినే దారిపై దావాలు 

వేయడం, దాడులు చేయడం, భూయుల్మాక మించటం 

రాజకీయ పారీల 
) యి 

బహిరంగ నభలకో అల్ల) చటరం చుటు 

eh 

లాంటి సుుఘటనలు జిగా 

(పక్కల (గ్రామాలనుండే పగబట్టిన కూలీ ఆతుల 
వేలస. ఖు హాజరై సభలమ నిర్విఘ్నంగా 

సరిపించేచిరు 
| 

నద సాప్పరం ఎ సైటు (గామాలకో, ర తు సుఘ 

కార్యకర్తలకు, మంచి నీళ్ల కూడా దొరకని చ్చేవారు 
కొద, సభలకు హోజర వుటకు భయపడేవారు. హోజ 

రై నవారిని మమనాడు పిలిపించి జరిమానాలు విధించే 

వారు. చనుదండ శ్రీరామనవమి ఉత్సవానికి వలం 

టీథ్లగా వెళ్ళిన కార్యకర్తలకు నీడ నివ్వనీయలేము. 
విడిచిన బట్టలు సలా డే డేరాలా చేసుకొని పస్తుడై నా 

పనినెగ్గించే వారు. నరసింహారావు పాలెలో మొఖాసా 

దారు పెపే నంసలు, Ps కొంతమంది 

కె స్త సవమతం స్వీకరించారు. 

పసేలగాము తాలూకా నడిబొడ్డున వుంది. 

మొఖథా సాదార్హ దురంతాలను గురించి కధకు. కధలుగా 

చెప్పుకో నేపారు. ఆ (గాము (పచారదళం వెళ్ళి 

నప్పుడు ఎన్నో వాస్తవ వాలము తెలిసాయి. హరికథ 

చందా యివ్వలేదనో వెట్టి చేయలేదనో, ఏవో 
ఆరోపణలు. నడి బజారులో" గౌరవం గల రె త్తు 

లను సహాొతం పంగ బెట్టి ఏీపుషె హరిజనుబ్లీ ఎక్కాం 

చట), వ్యవసాయ క కూలీని వంగబెట్టి ఇసుకమూటలు, 

బండకొయ్యలు ఏ త్తడం, వీపుపై వున్న దుంగ 

(క్రిందపడి కే దానికి మ్రో శిక్ష. ఇలాంటి అవమాన 

కరమైన చర్యలు కూలీ రైతు లపె అమలు జరుగు 

తుండేవి. ప్రజలు కష్టపడి. సాగుక్ యోగ్యంగా చేసు 

కున్న భూములనుండీ ఏదో మిషతో. దారిని “తొలగించే 

వారు. . 



గు + 
బీడులో అనాదినుండి (గామసులు పళ పుల్ని మేప్ర 
కునవాట. దాన్ని వేరొక (గామసునికి మొఖా సాదారు pm - అలానే అమ్మి రౌడలను రప్పించాడు. బెదరించి కేసుల పెటి 

' ఇ DP ముం జ 
ల 

లో లా! త స్వాధీనం చేసుకోవాలని (ప్రయత్నించాడు. రెత్తు 
అర 

న న . sm ని మనసులను కూడగటి (తి 
అలీ 

t 
శ కోటే ౮ అ య ర్ 

౮ 
-} 

గంపలగూడెం ఎసేటు తాలూకాలో పెదది. శ్ర గ డ్ pa నా p 
టె జ ” జమి ఎలుబడిలో మలే ల, చిపేఐ, ఎరుకొ పాకు | , ౧? (on 

ఎరుకోపాడు హరజనవాడరో షుమారు వందగడప 
వుంటుంది. సర్వీసు ఈనాం భూములలోనే వూరు 
కటుకొన్సి సాగుచేసుకుంటున్నారు. హారిజనవాడ (na అ 

ప” ' పకించి భూములను స్వాధీనం చేసుకొనేందుకు పప ప్ప 
లను చంపారని, వ్యవసాయ  పనిముటు ఎతుకు 
స J ఎట్ ల భవ కం ౧ టా బొయారని, ఎసటు నౌకర సెడ్ ర నానికి పూను రాజల లు. > PE జొ న్నారని అభాండాలువేసి జామీను కేసులకు, కమి 
నల్, సివిల్ కేసులకు గురిచేసారు'.- హరిజనవాశ పె క 

ba రౌడీలను పంపగా బుది గరినాచ. గంపలగూడెంలో 
బ్ వి నో లి న్వు ల జరిగిన బబారంగ సభల పె దాడులు చేయించారు. గన కొని ఆటలు సాగలేదు. కక్షకొదీ ఎరుకోపాడ్సు 

స్ © ల డి ళ్ ఖై 
హారిజన (ప్రజల హృదయాలతో నాసిం ఎర్బురచు 

థి కున్న వీర్రప్పనేని రంగారావు గంసపలగూడె) వెళ్ళగా 
దాడి చేయించారు. రావణాసుర కాషంలా.. సంవత్స 

వం రాలుగా కొనసాగుతూ వచ్చిన దుండగాలను రె ర్య ~ 
(cn ముగా సంఘ "సేవకులు ఎదుర్కొని విజయాలు సాధిం 

చారు. ఒకన్వుడ్తు తన సార పేయోజనాలు నెగించు భా ల్ ° గ ళా టి మ (ad ౧ అ కొ నేందుకు తమను వుపయోగించుకున్న జమీఎదారు 
నైజాన్ని ఎరుకోపాడు హరిజనులు అనుభవంలో 
గు రించాచు. 
న. 

అలాగే మలేల అడ ఏని డొగు కౌల్చుటకు జమీం na) ౧ , దారు అమ్మగా (గ్రామనులు (పతిఘటించారు. పె అవి 
య్ అధికారులు వచ్చి అడవి నరుకుటకు వీలులేదని రావ | 

| a రిచ్చారు. అందుకు రామాలయంనద నవమి పండిరికి | ల్ 
అ పొతిన గుుజలు తమ అడవిలోనివేన౨ శేను.. 

ఊటుకూరు, తుంగపోరాటం ఆ _పాంతంలో 
ఓక. సంచలనాత్మకమెన అంశం. అనాదిగా చెరువు 
లోని తుంగ (గామనువు -..ఇండు శప్పుకొనేందుకు ) శ య Be ri వుచితంగా వుపయోగించుకొనేవారు. ఈ _గెమిం 

8 
wd 

సదస్సు జరుపబడింది. 

ఎం జ తోం ణో రజ జల్లా సొతోం [తోం 

మీరాపురం రాజాకుమా రెకు చెందాక (పజల హక్కు 
లను హరించ బూనుకున్నారు. పోలీసులను పిలిపించి 
ఇండు కవ కొనుటకు తెచ్చుకున్న తుంగనంతటినిి ధా od 

బలవంతంగా తీసుకు వెళ్ళారు. దీన్ని (పతిఘటించిన 
(గామసులు 70 మందిని అరెస్టు చెయించారు. 

. తాలూకా రె తు సంఘ కార్యకలాపాలు, తాలూకా 
అన్ని (గామాలలోక్షి చొచ్చుకుపోయాయి. 19888 లో 
తిరువూరు పటణంలో- పెద ఎతున తాలూకా రెతు ల ద అర్హా న 

దీనికి శీ) కొన్మూరెడి సత 
ఉ ఆ నారాయణమూ రిగారు మరికొందరు (పముఖ రైతు 

నాయకులు హోజరె నారు. ఇచే సంవత్సరంలో ఇచ్చా 
పురం నుండి (ఒరిస్సా సరిహద్దు మ(దాసుకు డీ) 

టి కొమ్మా రెడి సత్యనారాయణమూ రిగారి నాయకత్వాన టె అన 
బయలుదేరిన రెతు రక్షణ పాదయ్మాతా దళం 
తాలూకాలో పర్యటించింది. ఆం(ధ రైతాంగ కోర్కెల 
ప్మతాన్ని (ప్రభుత్వానికి. సమర్చించేందుకు ఈ పాద 
యాత సంచారం (పజలను ఎంతో పు _క్రేజపరిచింది. 
ఈ రైతాంగ పోరాటాలు రె తుల సంఘటితపరిచాయి. 
ఈ సంవత్సరంలో 4 వేల రైతు సంఘ సభ్యత్వం 
చేర్చించబడింది. క్రమంగా మహాసభలు 
జరిపించి పజానమన్యల పరిష్కారానికి 
ఎప్పటికప్పుడు సంఘ నిర్మాణం కొనసాగినూ కౌర్య 

_(కమాలు నిర్హేంపబడుతూ వచ్చాయి. 194 శేమే నెల 
11, 12 తేదీలలో శ్రీ) సయ్యద్ సొలార్ అధ్యక్షతన 
కంభంపాడులో తృతీయ రైతు మహాసభ జరిగింది. 
అత్యధిక సంఖ్యలో (పతినిధులు పాల్గొన్నారు. 1945 
మార్చి 2న విస్సన్న పేటలో తాలూకారెతు మహో 
సభ జయ్మపదంగా జరిగింది. 70 (గామాలలో $5600 
వకు సంఘ సభ్యత్వం కలిగి వుంది. మహాసభకు 
దాదాపు అన్ని (గామాలనుండి వందకుపెగా (పతీ 
నిధులు. హాజరైనారు. దీనికి జిలా రౌతు సంఘ 
ఉపాధ్యక్షులు రామినేని పిచ్చయ్యగారు అధ్యక్షత 
వహించారు. చం(డ రాజేశ్వరరావుగారు మహాసభను 
(పారంభించారు. సాయుతం జరిగిన ఊ రేగింప్పకు 
వెం్టట్మపగడ మిలిటరీ బ్యాండు అగభాగాన నడి 
చింది. వేలమంది వూరేగింపులో పాల్గొన్నారు. 

1944 విజయవాడలో జరిగిన అఖిలభారత రట 
మహాసభకు .ఈ తాలూకా నుండి విరాళాలు గజినీ 
యంగా వసూలుచేసి సంసబడ్డాయి.. వ౦':దలాది 



నం్యగౌమ చ్రి/త 

రెతాంగం 

హోాజర నారు 
(ఇనా 

కాలినడకన, బండమీద మహాసభకు 
౧ 

జమీందారీలరో జరిగే అనేక సంఘటనలతో పాటు 

(గ్రామాలలో పె తృందారులు, కరణాలు అతి నీచమేన 

చర్యలకు, మోసాలకు వెనుతీసేవారుకాదు. కంబం 

పాటి కరణం తమ అనుచరులతో చుటు(పక్క_ల 
(గ్రామాలపై. దాడులు చేయించటం (అట్ల (ప్రగడ, 
గొల్ల మండల ఆది. ) (గ్రామస్తుః లను భయభ్రాంతులను 

చేసి” అదుపులో పెట్టుకొ నేనాడు. కంభంపాడు వర్త 

కులు సంవత్సరా నిక్ యింత అని మామూళ్ళు చెల్తి ంచు 

కునేవారు, తూము పీరా రెడ్డిగారి విలువె న ఎడ బండిని 

కంభంపాడు నడివీధిలో "సట్రపగలు - కిరోసీన్పోసి 
తగల పెట్టించాడు. జమలయ్య అనే రైతు బండి 

ఆకులు స్రికించాడు. ఒక సముద్ధారుతో “కలిసి (గామ 

సుల పై అ[కమ కేసులు పెటాకు “రై తులు స్వంత 

ప్పకశ్ల్ళులో చింతకాయ కాకుంటే తమ ఎసేటు 

చింత లనుండి ఆరుపుట్ల గింజలేని పండయే కాయ 

ముగ్గురు వ్యకు కుటు కొట్టినట్లు ఆరోపించి. ఏడుగురు 

రె తులను అంసు చేయించాడు. “దున్నపోతు ఈనిం 

దంకే దూడను కట్టి వేయమన షట్లు” అంతకాయముగ్గురు 
వ్యక్తు కులు ఎలా కొల గలరో వివక్షత లేకుండా పోలీ 

సుల ప్రవర్త రన వుండేది. కాట్రగడ్డ సత్యనారాయణ 

గుండారాయుడు, గోపి రెడ్డిగార లను "హత్య చేయించా 

లన్ వేసిన ఎత్తుగడలను _సజలు తప్పికొట్లారు, రః 

రన్యాలను పతిఘటించటము టే "పేద (ప్రజానీకం 

అర గుడ్డకు రోశి అష్షకషాలను ఎదుర్కొనవలసి 

వచ్చేది, ఠః పోరాటాలలో "విజయాయ (పజల సంఘ 

టిత శ క్రిని నిరూపించాయి. 

జొన్న, వరి (ప్రధానమైన పంటలకు. 

నెలకు పుష్కలంగా మూడు వర్షాలుంటేనే పంటలు 

పండుతాయి. అసలే నిస్సారమైన గ్రప్ప భూములు. 

పశువుల, గొల్లైల ఎరువులు తప్ప రసాయనిక ఎరువు 

లనేవి ఆనాడు “అనేలేవు. సల్పపు సాగుఅంతా చెరువుల 

తాలూకాలో 

(కిందే. చెరువులు లోప 'భూయిష్టంగా వుండేవి. 

వాగులు, ఏఎరులకు వరదలు వచ్చినా చెరువులు 

నిండేవికొవు. రె తుల పంటల నష్టం జమిందార్డ కు 

పట్టని విషయం వీటికితోడు చెరువులలో, కంఠోనం, 

దొరపొ గాకు వేయుటకుగాను నీరు. తీసివేయటచే 
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పాఠనీరండదు, కొ త్రసీరు వచ్చేవరకు నారు పోసు 
కొనే అవకాశం లేదు లోతట్టు దున్నుట వలన చెరు 

వులు మేటవేసేవ. వర్షంమిద ఆధారపడి వ్యవసాయం 

సాగేది. పంటలటుంచీ (గ్రామస్తులు నీటి ఎద్దడికి 

గురయ్యేవా 

రెడ్డిగూడెం, రంగాపురం. అడుసుమిలి వారి 

ఎసేటు)) చెరువుల కింద ఎసేటు కమతం భూములలో 

నాటు ఫొగాకు వేసి చెడువులనీలి ఉపయోగించేవారు. 

రె తుల మాగాణి పంటకు నీరు లభ్యంగాక పంటలు 

నష్టపడేఏ. జమిందారీ స్వంత కమతాలు సాగయ్యే 

వరకు మిగతా రైతాంగ భూములకు నీరు లభ్య 

మయ్యే దికౌదు, అలానే నీటి కొరత కలిగినప్పుడు 

వున్ననీరు జమిందా రే వపయోగించుకొ నేవారు. 

రె తుల ఇబ్బందులను గమనించి చెరువు” మరమ్మ 

తులు చేయకపోయినా దారుణ మైన?స్తులు నిర్బంధంగా 

వసూలు చేయబడేవి. ఎకరానికి 25  రూపాయలవరకు 

శిస్తు రేట్టుండేఏ. ఎసేటు నౌకర్ణకు కరణం, ఠానే 

దార్హకు “మామూళ్ల త ప్పేవికావీ. ప్యవనాయ ఖర్చు 

లకు, శిస్తులు కట్టుటకు పండింది చాలక పుస్తెలు 

అమ్మకోవలన వచ్చేది. చేసేదిలేక భూములు "వీడు 

పె'మైవారు. 

అందారం పాత కాలప్ప దోపిడీ విధానాలలో 

యిదొకటి. సండినా ఎండినా ఎకరానికి మూడుబసాల 

నుండి అయిదు బసాల ధాన్యం అంబారం రె తు 

ఎ'సేటు వారికి చెల్లించుకోవలసి వుండేది. ఉ॥ రార్ 

పడి. ఊటుకూరు" జమీలో 20 బస్తాలు పండితే 9 

బస్తాలు జమిందారుకు యివ్వాలి. అలానే కందులు. 

పెసలు, మిర్చి, పొగాకు సంటలు కూడా. దాదాపు 

సగానికి సగం ఎ సేటు వారికి కట్లబెట్టవలసి వచ్చెది. 

ఇంటికొక బండి ఎరువు, అరకలు వెట్టికి దున్నాలి. 

గొ రల మందలు ఎ 'సేటువారి సొలాలలో వుచితంగా 

పెంట గట్టాలి, (పతి "పాఫేటులో ను యిది సర్వసామా 

న్యం. ప పశువులను, ఇతర చేనాలను కవలల మేపి 

నందుకు పలరి వసూలు చేసే వ్యవసాయ 

అవసరాలకు కంప. కై వలా అభించేదిగాదు. 

జమీందార్ల నౌకర్లు (ప్రజలను కొట్టుకు తినేవారు. 

పపవులు 'గ్యొరేలు అది పుల్ల రిదొడ్డో (జమీందారు 

స్వంతబంద్భి పెట్టి బంది "తన యిష్టం వచ్చినంత 
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వసూలు చేసేవాడు. “అంగల్లో అన్నీ ఎన్నా అల్లుని 
నోట్లోళని” అన్నట్లు పొయ్యిలో కకైకు, వ్యవసాయ 
పనిముట్లకు ఇబ్బందులు త ప్పేవికావ్న. అడవులు 
పోళ్ళు అమ్మి గడించేవారు. 

ఎేటు ల్యాండ్ ఆకుకు పూర్వం వున్న చెటపె 
జమిందారు హక్కు కలినీ ఉండేవారు. దాని అనది 
ఆ తర్వాత రైతుల పొలాలలో పెరిగిన చెట్లపైన 
కూడా రైతుల హక్కును తృణీకరించారు. అవసరం 
కొద్ది గత్యంతరంలేక రా_తిపూట తాటాకును కొట్టు 
కుంటున్న వ్యక్తిని పట్టుకొని అతని మీసాలు పీక్రిం 
చారు. పెగా కేసు. ఇది తిరువూరు ఎ-ఫ్రేటులో జరిగిన 
దారుణ పుదంతం. వ్యవసాయానికి ఆటంకంగా వున్న 
చెట్టవల్ల ఎంతో పంట భూమి నష్షపొ యేది. ఈ 
రకంగా తమకు హక్కు. గల చెట్లు నరుకొ_ని వ్యవ 
సాయ పనిముటు చేయించుకొనే అవకొశం లేక 
జమీందారుకు డబ్బు చెల్లించవలసి వచ్చేది. ప్రభుత్య 
చట్రాలున్నా అమలు జరిగేవికావు. 

ర తుసంఘ--కమూ ్రనిస్లు కార్యకర్తలు (ప్రజలకు 
జరుగుతున్న అన్యాయాలను, అ(క్రమాలను [వతిఘ 
టించటంతో "పే సరి పెట్టుకోలేదు. (ప్రజల ఆర్థిక 
(ప్రయోజనాలకు, ముఖ్యంగా రండవ (ప్రపంచ యుద్ద 
కాలంలో వాక్ మార్కాటుదారను పటించడంలోను, 
బండిపటాలు, పలు గులు. పారలు లాంటి వ్యవసాయ 
పనిముట్లు కంటోలు రేట్లకు అందించుటకు, కోటా 
బట్టలు, కిరోసిన్, బియ్యం, వంటి నిత్యావసర వస్తు 
వులు వెలికిలాగి, పంవిణీ చేయడం, భూస్వాముల, 
జమిందార్హ , ధాన్యం నిల్వదారుల గోదాములను 
పట్టించి బియ్యం కొరతను అరికట్లారు. అధికాహోగడో 
త్సతికి నీటి వనర్హను అన్వేషించి ప్రభుత్య దృష్టికి 
తెచ్చి, వాటి మరమ్మతులు, నిర్మాణములు జరిగేలా 
కృషిచేశారు. ఉదాహరణకు తిరువూరు మలమ్మ 
చెరువులు ఏడు. వీటివరవ ఏటిరాకట్టు తెలంగాపొరో 
వుంది. రాకటు ఏడు చెరువులకు సంబంధించినదే. 
దాని భోగట్టా "సేకరించి నిజాం (సభుత్వ దృష్టికి 
తెచ్చి ఏడు చెరువులకు కొల్వసీరు వచ్చేలా ఆరగ 
పొందడం జరిగింది. 'మేటవేసిన చెరువులను క్రిం 
మ్మతులు చేయకుండా జమీందార్లు, మొఖాసాదార్లు 
మొండికేసే 3 తులు [శమదానంతో మేటలు త్రీసి 
సంటలు "పండ్ంచుట లాంటి దేశభ క్రియత చర్య 

కష్ణా జిల్లా న్యాతొం [తో 

లను _ప్రోత్సహించారు. రా(తి పాఠశాలలు నెలకొల్సి 
అక్షరజానం వయోజనులకు కలిగించారు. నిరంతర 
రాజకీయ (ప్రచారం సాగించి (ప్రజలను చె తన్య యై పరిచారు. 

దేశంలో ఎర్చ్పుడ్డ కరువు--కాటకాలను అరిక'చేం 
దుకు అధిక ఆహారోత్చ తికి బంజరు ఆ కమణకు 
పూనుకున్నారు. _ పెద్దవరొరి, వేమి రెడ్డిపల్లి, చిత్ర 
పూరు ఆదిగాగల (గామాలలో వందలాది ఎకరాలు 
భూమి ఆ(క్రమించి దున్నించారు. ఐతే, ఈ కార్య 
కమాన్ని వి పవాత్మకంగా కొనసాగించటం జరగ 
లేదు. జమిందార్ల, మొఖాసాదా ర్లకు దేశంతో ఎర్చ 
డిన ఆహిరకొరత అడుకొ నేందుకు బంజరు, అడవి 
పోచ్ల ఐచ్చికంగా సాగుకు యివ్వాలని 'జొతీయశా 
(పటోధం చేశారు. ఆనాటి అవకాశాల 
దృష్లా్య సాగుకు లాయకైన భూముల ఆక్రమణ 
జరిపిపుం'పే పేదలకు భూమి దక్కేది. జమీందార్లు, 
మొఖాసాదార్లు అన్యాక్రాంతం చేసి గడించేందుకు 
అవకాశం వుండకఫోను. యుద్ధానంతరం పరిసితి 
వేరు విధుగా వుండేది. న 

అవినీతిపరులై న పుద్యోగులను (పజలలో ఎండ 
వేసి వారిని (ప్రభుత్వం శిక్షించేశా చేశారు. విస్సన్న 
పేట పోలీసు సేషనుకు చెందిన ఇద్దరు కాని'సేబుల్సు 
అమాయక (ప్రజల పె అత్యాచారాలు జరపగా (ప్రభుత్య 
దృష్టికి తెచ్చి విచారణ జరిపించారు. నిజము రుజు 
వై నుదున ఆ ఇద్దరు పోలీసులు వుద్యోగాల నుండి 
తొలగింపబడినారు. వేరొకరికి ఇంక్ మెంటు రదు 
అయింది. తిరువూరు సబ్ రిజిష్టరు, ఒక జమానే 
లంచం తీసుకున్నార నే నేరంపై వుద్యోగాలు కోలో 
యారు. ఈ విషయంతో శ్రీ) మురుకు ఎట్ల వెంక 
టప్పయ్య మంచి కషి చేశారు. 

యుద్ద సమయంతో నార్ బాండు” పేరుతో 
జరిగే దోపిడీకి కార్యకర్తలు అడ్డుగా వున్నాయి, “వార్ 
బాండ్సు” నిమిత్తం పైరువారీ రేబ్లు విధించి అక్రమ 
వసూ శ్లకు పూనుకోగా.వ్యతిరేకించినందులకు రామి శెట్టి 
వేణు గోపాలరాపును తహాకిల్దారు అరెను చేయిం 
చాడు. తన అ(క్రమచర్య తనకే ముప్పు తెప్పీనందున 
తహాశిల్దారు దిగిరాక తప్పిందిగాదు. 

జమీందారీ (ప్రాంతంలో విద్యకు, రహదార్లకు 
_పాధాన్యతలేదు. (పజలు వైతన్యం పొందటం వారికి 
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యిష్టముండదు. అందువ ల్ల వారు విద్యా రహదార 

అభీవృద్దికిగాను ఎట్టి, కృషి చేయలేదు. రహదార్లు 

లేని కారణంగా వ్యాపారస్థుల దోపిడీ పెద్ద ఎత్తున 

సాగేది. చదువుకున్నవారుతక్కువ. దానికి తగినట్టు 
తాలూకా మొ తంలో అయిదే పోసాఫీసులు.పుండేని. 

దిన పత్రికలు రావడం ఐన కాపీలు చేర్చించడంకూడా 

అబ్బురమే. ఇతర వై జ్ఞానిక సొకర్యాలు లేనేలేవు. 

రై తులు తాము కష్టపడి పండించిన పంటలకు వ ర్త 

కల దయా ధర్మం మ్ద వచ్చినంత వరకే తృపి పి 

పడేవారు. ఈ ఆరిక దోపిడీ 

వుండేది. క్ట 

ప్రభుత్య పాఠళాలలు అరుదుగా వుండేవి. 

ఎక్కువ [గామాలలో ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మిషన 

రీల అధ్వర్యాన వుండేవి. (పాథమిక పాఠశాలలు 

సశ్రమంగా నడపబడేవి కావు. పేదరికంలో వున్న 

జనం తమ బిడ్డలను స్కూళ్ళకు పంపటం అరుదుగా 

పుండేది. స్కూళ్ళకు వచ్చే పిల్లలకైనా సరె న 

విద్యా బోధన వుండేదికాదు. టీచర్లను జమిందార్లు, 

మొఖాసాదార్లు తమ అదుపులో పేట్టుకొని వ్యవహ 

బహుముఖాలుగా 

రించేవారు. “చదువు చెప్పినా..చెప్పకపోయినా అజా 

పజా వుండేదికాదు. జీతాలు ముడుతూనే వుండేవి. 

స్కూలు ఇళ్లు నివాసయోగ్యంగా వుండేవికావు. 

ఎండకు _ వాన్కు రక్షణలేదు. తాలూకా అంతటకు 

తిరువూరులో హైస్కూలు, విస్సన్న పేటలో మిడిల్ 

స్కూలు మ్యాతమే వుండేవి. 

(పభుత్వ ఆసుపత్రి తాలూకా మొ త్రానికి తిరు 

వూరులో ఒకటి వుండేది. దీనిలో కూడా రోగులకు 

అవసరమైన సౌకర్యాలు వుడేవి కావు. రూరల్ 

ఆసుపత్రులు ఒకటి, రెండు నూకమే. (గామాలలో 

వెద్య సౌకర్యం లేదు. కాన్ను కేసులు సహితం 
నాటు మం(్రసానుల పె పెనే ఆధారపడవలసి వుండేది. 

(ప్రయివేటు ఆయుర్వేద వె ఐదురలు కొద్ది (గామాలలో 

వృ తిగా కొనసాగి సుండేవారు. మలేరియా, అంటు 
వ్యాధులకు గామ (ప్రజలు బలిగావడం జరిగేది. లోగు 

లను తీసుకు వెళ్ళలేనివారు దేవునిపై భారం వేసి 

ముడుపులు కట్టుకు నేవారు. (ప్రభుత్వ ప పశు వెద్య 

శాలలు మచ్చుకై నాలేవు. 

వ్యవసాయ కార్మికుల పరిసితి వరనాతీతంగా 
అ వ 

వుండేది. సంవత్సరానికి ఆరు మాసాలు సనిపాటలు, 

ల్లీ 

నికరంగా వుండేవిగావు, పరిశ్రమల ౦టూ లేవు. వేసఏ 

రోజులలో పనులు దొరకక, తిండిలేక అలమటించే 

వారు. ఆనాడు కూలి.రోజుకు నాలుగణాలు. స్త్రీలకు 

రెండణాలు. నెల జీతాలు ము ప్ఫె-నలభై మానికల 

ధాన్యం యిచ్చేవారు. *క్రల్రిగీ 'ఖర్మం..లేక దరిిద౦” 

అన్నట్లు పడావు భూములు, అడవి భూములు సన 

వున్నా ఇుడ్లస్సలాలు వుండేవికావు. ఇండ్లకు అవస 
మైనకలప, క 'కచ్చేకు తాటాకు సంపాదించుకోవడం కస్త 

ముగావుండేది. వంటినిండా బట్లా-కంటిని౦డా నిద్రలేక 

పోయినా వెటిచాకిరి, బండబూతులు త "ప్పేవికావు. 

నీటి కరువు జృెనవాయితీగా వెంటాడేది. ఈ దర్శిద 

నారాయణులు దరిద్రం దైవం నిర్రేశించిం దేనని పస్తు 

లుండేవారు. ఈ దుర్భర దారీద్ర పరిస్థితులలో 

వున్న వ్యవసాయ కార్మికులను జాగ్భతపరీ చేందుకు 

అవసర మైన చర్యలను కార్యకర్త రలు చేపట్టారు. వారి 

అవసరాలు తీర్చేందుకు ఫోరాటాలు, యాత్రలు, 

ప్రభుత్య ఆఫీసులకు నడిపారు. [కమేసీ సంఘ 
నిర్మాణ అవసరాలను గుర్తించడానికి పూనుకున్నారు. 

(ప్రజలు యమయాతనబు పడుతున్నా ప్యూడల్ 

వర్గాలకు పట్టదు. వినోదాలకు, విలాసాలకు, కోడి 

పందాలకు దోపిడీ చేసిన ధనాన్ని విచ్చలవిడిగా 

ఖర్చుచేసేవారు. కోడిపందెం అంతే గొంతు కోసు 

కుంటారు. ఎచ్హుట్లకు వళ్లే సెట్లు -ఈ కోడిపందాలలో ఒడ్డి 

దివాళా తీసినవారున్నారు. “దూర దూర (పాంతా లనుండి 

కూడా వచ్చి పాల్గొన్న వేలాది జనం ఆ సందర్భంలో 

నిర్వహింపబడే జూదశాలలకు, శాగుడుకు,"పేకౌ టకు 

కోడిపందాలకు ఒడ్డి కొంపా-గోడు పోగొట్టుకున్న 
వారెందరో వున్నారు. 

కో డ్రిపం చెముకుం సారాయిబుడ్ల కు... మేడ లు కట్టుటకు 

పాడుచేయునొక కొంత ధనంబును.. పాసి 

జమీండారు, 

వె సమస స్య అన్నింటికి (ప్రతిబింబం క కష్టజీవి బుర్ర 

కథ. సుంకర సత్యనారాయణ స్వానుభవంతో చేసిన 
రచన, కథ కల్పిత మైనా వొ స్తవ గాథలకు, చాధలకరకు 

దర్పణం. ఈ కష్టజీవి బుర్రకథ తిరువూరు తాలూ 
కారో బహుళ ప్రచారం పొందింది. “ఈ కథ-మాొ 

కథి అని ఆయా (గ్రామాలవారు అనుకునేవారు. 
ప్రజా సమస్యలకు సజీవమైన పటోధ సాధనంగా 

ఎంతగానో (పజోద్యమాల జాగృతికి తోడ్పడింది. 
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యువజన, వి రుద ద్యారి సంఘాలు యువకుల సత 
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నం. ఆ వివాహాల ప్రోత్సహించబడ్డాయి. ప్రజా 

కలె న యువకులు ఆచరణలో ఆదర్_ వాయ "గా 

వారనుటలో అతిశయో కిలేదు. 
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నిక రంగం తాలూకా పుట్ట పెరిగింది, 

నాట్టైమండలి ఆధిపతానే 

నాటక సమాజాలు ఏర్పడిసాయి.. 
ఖో శో ఇ” tn యాజ జ వ సత (పెచారం నిర్వహాంచిన ఊటుకూరు ముర 

కథ దళం తిరువూరు వళాలు సాగించిన కృషిని అభి 
సందించవలసి వుంది, జిలా (పేజానాట్య మండలికి 

(aa) 

తరువారు నుండి © వలం సరసింహారావు, ఆయన 

సోదరి రు రుక్కిణ్ని ప పంపించిన చరిత్ర, 

వుంది. రుక్క్మెణీ ఆధ్వర్యంలో తాలూకా ముపాళా 

బుర్రకథ దళం ఏర్పడి (ప్రజాదరణ పొందింది. 
వెల్లంకి విశ్వేశ్వరరావు, అనుమర పూడి వెంకట 

శ ల అల్లా ౬ తాలూకాకు తరచువసూ జమీందారీ మొఖాసాదారీ 
అల్లే అట్ల ణా ఈ అనో ల్ో సమస3లలో తమ అను వాన్ని తోటి కా ర్యక ర్తలకు 

(పో తాహపర్చేవారు. పలుమార్లు 
సుందరయ్య చి _తపూరు కొండపర్వ 

అన “నై i ~~ ద గామాలు పర్యటించి కార్యక ర్ర రలనువుతా ఎహ 
పరుసూ ఉద్యమాలను (పోత్సహించాడు. 

ఖ్ 

న్. 

_ 
(ow) 

వాకా 

డ్ జా లవి గ ost గే 2] డొ. om 

తాలూకాకు 

రృీష్వాజీల్లా న్యా తంత 

ఆ రోజులలో తాలూకాలో జరిగిన వి సృత 

జకీయ (పచారం (పజారంగాల కార్యకలాపాల 

వల్ల _గామస్థాయిలోను, 'పైారయంగాను పలువురు 
ప్రభావితులై” కౌర్యర రంగంతో పచ్చిన యువకు 

లున్నారు. 'దుగ్గ చెన్నారెడ్డి, అనంతోజు _్రహ్మ య్య 

అనంతోజు దీగన్నాధా చొర్యులు, మి శెట్టి కృష్ష 

య్యలు కౌర్యక ర్త రలుగా ముందుకు వచ్చాడ అలానే 

అమరత్వం పొందిన ఎరువ వెంక(ట్రామరెడ్డి, పొన్న 
గంటి నాగేశ్వరరావు, తుమ్ము లపల్లీ గోపయ్య. నడ 
కుదుటి నా నాగయ్య, తోలేటి అప్పారావు, కొండా 
ఆశీర్వాదం, కోట గోపయ్య, సంగసాని పిచ్చయ్య, 

కొంగర అ(బహోం, తాబ్ఫారి న నారాయణ కొంగర 
అచ్చయ్య చి చిరస్మరణీయులు. 

ఫ్యూడల్ శకులపై కౌొం(గెను పోరాటం నడి 
పింది. వీటిలో రె తు_కూలీ యువకులు తదితరులు 
అనగా జాతీయ వేము ౬ పోరాటాన్ని అభిలషించే 
వారందరూ పాల్గొన్నారు. 1986-37 ఎన్నికలలో 
కా. (గెసు కార్యక ర్ర ర్తలపె "పేడకళాపీ పోయించిన 
మొఖాసాదార్హే 1046. 47s ఎన్నికలలో కాం (గెసు 
కస్యూనిస్తువి భేదాలను ఆసరాగా తీసు కొన్ని 
కమూ] నిస్టు కార్యకర్త రల పై "పేడకొటించారు. ఉదా 
హరణక పు_పేల. స్వతం। త్య పోరాటంలో 
ముందున్న ర తు_కూలీ వర్షాలను కౌం[గెసు ఈ ఒక 
భాగం విస్మరించింది. కాం(గెసులో అతివాద భావాలు 
గల యువకులు పోరాటాలలో అ(గగామిగా పాల్గొ 
న్నారు. 

నూజిఐడం తొాలంాకా 
(౫ ష్ణాజిల్లాలి రోని నూజివీడు తాలూకా శౌర్య పరా 

శ్రమాలకు పూర షకౌలం నుంచీ (ప్రసిద్ధి పొందింది. 
18 వ శతాబ్దంలో తుగ్లక్ వంశీ యులై స ఢిల్లీ సులా 
నులు. కాకి జయ రాజు రెండో (తాప సర్యుదుణ్ ఓడించి 
నెపుడు-మునునూరు నాయకులు కొంత సెన్యంతో 
బయలుదేరి, డి సులా నులతో పోరాటం" సాగిం 
చా ముసునూ దొ నాయకులు. నూజివీడు 

జ 

క + రః మ్య £ 

లూతాకాలోని ముసునూరు. (గౌామవానుతే. 
18 వ “ శతాద్దాంతంలో నూజివీడు సంస్థానం ఏలిక మేకా నారయ్య, బ్రప్వ్పారావుగారు, ఈస్తు * ఇండియా 

కం పెనీవారికి కట్టాల్సిన కప్పం కట్టకుండా బిటిష్ 
వాళ్ళను ఎదిరించి పోరాడి, ఎనమండుగురు (బిటిష్ 
'సేనాధిపతులను _ గడగడలాడించాడు. ఈయన 
తర్వాతనే దక్షిణాదిన వీరపాండ్య కట(_బహ్మన, 

సాధనకు ఆం గేయులతో 
పోరాడి అసువులు జాశారు. కాని వీరనారయ్యప్పా 
రావుతో (టిటిమువారు రాజీపడి, వారి 

ని స్వాతంత్ర్య 

సంసొానాన్ని 
థు 

వారికి అప్పగించారు. 



నం/గామ్ బోరీ [తో 

1921 సంవత్సరంలో గాందీ మహాత్ముని నాయ 

కత్వాన భారత ని స్వాతంత్య సమరం ఆరంభమైంది. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమం సమయంలో మఠం చాల 

సుబహ్మణ్య గు _పగారి ఉ తెజకర మైన ఉపన్యాసాలు 

నూజివీడు తాలూకౌ ప్రజల్ని మేలొల్చాయి. 

దీనితో కళాశాలలో చదువుకుంటున్న దశిక 

సూర్యప్రకాశరావు, భాగవతుల లక్ష్మీనారాయణ గా గార్లు 

చదువు మానివేసి ఉద్యమంలో పాల్గొనుటకు నూజి 

ఏడు వచ్చారు. ఉద్యమ సభలలోను, ఊ రేగింప్పల్లాను 

ఉద్య మకా కారులు తీవ్రమైన లాఠీ దెబ్బలకు సుర 

య్యారు. ఈ ఉద్యమంలో పభుత్వం 18 మందికి 
ఒక “సంవత్సరం నుంచి 4; 

విధించింది. 

1028 రో నూజివీడు తాలూకా ఆగిరిపల్లి 
(గామంలో రధస పమినాడు వేలాదిమంది తీర్ణయాశశి 

కుల సమక్షంలో రధం మీద వ మహాత్యాగాందీ పటం 

కటినందు కు పారేపల్లి లక్షీ నారాయణ, తా తాడిగడప 

పు ల్లయ్య, ఆకుల బసవయ్య, కేతేపల్లి 

గార్హకు ఆరేసి నెలలు శిక్ష విధింపబడింది. 

సాల వరకూ శిక్షలు 

సుబ్బారావు 

pw ఉద్యమ సందర్భంలోనే (1921-1 925) 

నూజివీడు హైస్కూలు ఉ సాధా ర యులు కావూరు 

వెంకటనారాయణ, లక్కా-వయుల సుందిరరామయ్య 

గార్లు తమ ఉద్యోగాలకి రాజీనామా చేసి జాతీయ 

పాఠశాల స్తాపించి గడిపారు. 

1980 ఉప్పు సతొా ;[గహం 

1929 లో గాంధీ ఖాదీ (ఫ్రచారానికీ, జాతీయ 

భావాల్ని (ప్రజల హ ాదయాల్లో నా నాటేందుకు ఆం(ధలో 

పర్యటించారు. అపుడు నూజివీడుకి కూడా గాందీ 

విచ్చేశారు. ఉయ్యూరు రాణా శ్రీ వేంకట్యాది అప్పా 
రావుగారు, వారి “సందనవనంన రో గాంధీకి బస 

ఏర్పాటు చేశారు. ఆనాటినుంచీ, రాజాగారు, వారి 

కుమారులూ ఖద్దరు ధారణకు దీక్ష పూనారు. జాతీ 
యోద్యమాలకు" సాయం చేసి, ప్రోత్సహించారు. 

1930 పాపిల్రో గాంది సత్యాగహోద్యమం 

పారంభించారు. ఆ సందర్భంలో నూజివీడులో 

సభలు, వూరేగింపులు జరపగా పోలీసులు లారీఛా రీ 

చేశారు. 15 మందికి 6 మాసాల నుంచి 2 ఏళశ్ళదాకో 

శిక్ష విధించబడింది. 

నుఖ్యమంత్రిగా 

కూలీలు 
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నూజివీడుకి చెందిన కూనప్పలి సుబహ్మణ్య 0, 

మురారి విజయసారథి గారు కాలేబీ చమవు మానివేసి 
చాగల్లు (ప పశ్చిమగోదావరి * జిల్లా) ఆము నిర్వాహ 
కులు “కల్లా రా పగడ నరసింహశర్మగారి నాయకత్వాన 

ద్యమరలో పాల్గొనా న్నారు. ఆకివీడు వద్ద సి సిద్ధాపు రంలో 
కల దుకాణాల దగ్గర పికెటింగు చేసూ + అకెసయాగరు 
ఖీమవరం మేజిస్రేటు కోర్టులో వీరిద్దరికీ ఫ్రీ మా 
చొప+ పొన్ శిక్ష పడింది. 

వ్ర io న 

1932 ఉద్యమంలో ఖద్దరు ప్రచారం, కాటి గెలలు 
నరకటం లాంటి (ప్రభుత్వ వ్యతిరేక రౌర్యకలా వా 

పాల్గొన్నందుకు, మొత్తం 9 మంది 4 మాసోల 
నుంచి ఒక సంవ వత్సరం వరకూ జె లక్ష విధింప 

బడింది. లా 

108032 ఉద్య మాల్లో పాలొన తా 
౧ 

పచారం, హరిజన సేవ చేసో మహారాష్ట్ర నాయ 
కుడు (శ్రీ హోర్షికర్ స వ 
భం 
ఆ 

66 
బారి కౌ 

అనాథ గ 

సాపించిన “హిందూసొన్ "పీవా 
0 

ర్యక్ర్మాల్ని అమలు జరుప్పతూ దేశ 

41 తో వ్యకి నం. గాందీ పిలుప్ప 
— 

§ J కాలో దిగువ నారాయణ 

వు, బోల్మాపగడ అక్ష నరసి హారాను మొదలె న 
రావు, 

వారు 9 మంది పాల్గొన్నారు. వీరికి 4 మాసాల 
a ॥ 

నుంచి శీ ఎళ్ళ వరకూ శిక్షలు విధిచబడాయి. 
టె 

గెట్. నూజివీడు తాలూకాలో 1942 కై ఇండియా 

౦లో పాఠొ ల్లొన్నందుకు నూజివీడు, మాూరవరం 

మొదలైన ఊళ్ళలో కోసూరి నరసింహమూ రి, దశిక 

సూర్యప్రకాశ రావు మొదలగు 10 మందికి IE మానాణ 

నుంచి ి ఏళ్ళ దారా శిక్షలు పడాయి, 

రాసా రై తు ఉద్యమం 

1080 ఇండియా చట్టం (ప్రకారం ఎన్నికలు జరిగి, 

ఉమ్మడి మడాను రాష్ట్రంలో (ఆంధ్ కూడా 

అందులో చేరి వీ వుండేది) 1937 రే రాజగోపాలాచారి 

కాంగెస్ ప్రభుత్యం ఏర్పడింది. 

దీనివల్ల నూజివీడు. తిరువూరు తాలూకాల్లో మొఖాసా 

దార్ల చే సేత ప్పీడింసబడుతున్న రె తులు, “వ్యవసాయ 

మేలుకొని చె చై తన్యవంతులయ్యారు. 

మొభాసాదార్ల పై తిరుగువాటు చేశారు. 
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ముఖ్యంగా తిరువూరు తాలూకో విస్సన్న పేట 
ఫిర్కాలోని కొండపర్య, నర్చాపురం. చాటాయి, 
గంటిపాడు, చితపూరు, పోలవరం, జనారనవరం. వంటి (గ్రామాల్లోని రైతులు, వరివసాయ యం జా కూలీలు, జమీందారు, ముఖాసాదార నిరంకుశ ౧ త్వంలో పలు బాధలు అనుభవిస్తూ వురిక్తేవారు 

ఈ బాధలు భరించలేక మొట్ట మొదటిసారిగా 
1937 లో కొండవర్వ గామ లేతులు మొఖాసా 
దార్రపె తిరుగుజాటుచేసి, నూజిపీడులోని కౌంగెస్ 
కార్యకర్తల సహాయాన్ని అర్థించారు, అప్పుడు 
నూజివీడు నుంచి దశిక సూర్య ప్రకాశరావు, దిగువ 
నారాయణరావు, మేకల రాములు, కూనప్పలి సుబ 
హ్మణ్యం, కోసూరి నరసింహమూ ర్తి, య(రోజు 
మాధవాచార్యులు, చలసాని రాజగోపాలరావుగార్లు, మరి కొందరు కొండపర్వ వెళ్ళి అనేక సార్లు సభటూ 
ఊరేగింపులూ జరిపి మొఖానాదార్ష నిరంకుశ చర్యల్ని 
ఖండించి, అక్కడి ర తులకు అండగా నిలిచారు. 
(శ) పేట బావయ్యగారు శ్వ ఉద్యమంలో (ప్రముఖ 
ప్మ్నాత వహించి, రెతుల కోర్కెలలో చాలా వరకూ 
నెగ్గించుకు వచ్చారు. అప్పుడే వీంకి “సర్దార్” విరు 
దును ర తులు ఇచ్చారు. 

1988, 1939 సంవత్సరాలలో కాకాని వెంకట 
రత్నం, పేట దాపయ్యగా ర్ల ఆదేశానుసారం కూన 
పులి సుబహ్మణ్యం, కోనూరి నారాయణమూ ర్చి, 
చలసాని రాజగోపాలరావృగారూ, విడిగా దిగువ 
నారాయణరావుగారూ విస్సన్నపేట ఫ్ర్కా మొఖాసా 
(గామాలెన-_కొండపర్వ, చి తపూరు, నర్సాపురం, 
తుమ్మగూడెం, చ(టాయి, పోలవరం, గంటిపాడు, 
జనార్థనవరంలలో పాదయా(తచేసి, రై తులను కలుసుకున్నాడు. కష్టాలు కడగండ్రతో కూడిన రాత 
విన్నపాలను వారి నుంచి "సేకరించారు. అప్పటి 
ఆం(ధ కాంపస్ అధ్యక్షులు డా॥ పట్టాభిగారికి 
వాటిని సమర్పించారు. స్వయంగా, మొఖాసా రైతుల 
బాధల్ని వారికి విన్నవించారు. మం(తులతో మాట్లాడి 
ర తుల బాధల నివారణకు కృషి చేస్తానని పట్టాభి 
గారు వాగానం చేశారు. 

1986 లో జమీందారీ, మొఖాసా రె తుల సితిగతు లను తెలునుకు నేందుకు, అప్పటి రేవెన్యూ “మంత్రి 
టంగుటూరి (పకాశంగారి నాయకత్వాన కమిటీ 

త్) ద్దొజీల్లో సొంతం [త్రో 

వచ్చింది.అప్పుడు జమీందా ర బెదిరింపులకు లొంగక, 
నూజివీడు తొలూకా కౌం|గస్ అధ్యక్షుడు పర్వత నేని వెకట సుబ్బయ్యగారు, నూజివీడు తాలూకా శె తు 

వూ సంఘాధ్య క్షుడు కలగర సత్యనారాయణ, దాసరి 
వెంకట సుబ్బయ్య, మాదల వెంకటప్పయ్య, వేంపాటి 
సుబ్బయ్యగారు జమీ౦దా ర, మొఖాసాదార అమా ౧ యి య నుష చర్యల్ని నిర్భయంగా ఆ కమిటీకి నివేదించారు. 

1948 లో చట్రాయి, నర్వాప్పరం జమీ (గానూ 
ల్లోని 10 వేల మంది వ్యవసాయ కూలీలు, పేద 
రైతులూ, జమీందారు సెప్పే బాధలు భరించలేక .తము బాధల నుంచి విము గ్రే కలుగజేసామన్న కె9 సవ 
మత [పచారకుల మాటలునమ్మి -వారు 3౨ సవమతం 
స్యకరించబోగా, య(రోజు మాధవాచార్యులు, కూన 
పులి సుబహ్మణ్యంగార్లు 50 మంది విద్యారులతో 
కలిసి బూరుగుగూడెం వెళ్ళారు. అక్క_డి పెదరై తు లను, వ్యవసాయ కూలీలను ఒప్పించి మతం 
మార్పిడిని నివారించారు. 

ఉయ్యూరు సంసానానికి చెంపిన మేకా రంగ _య్యప్పారావుగాత. 1023 నుంచీ ఖదరు. ధనూ. 
లట కొంగస్లో పని చేస్తున్నారు. కా్యాగెన్ పల్లైన 

నూజివీడ్రు నియోజక వర్గంనుంచి ఎన్నుకోబడి, నిర్ ఏళ్ళపాటు శాసన సభ్యులుగా వున్నారు. 186207 వరకూ రాష్ట్ర మంత్రిగా వున్నారు. 

తాడంకి ఎసురత్నంగారు (హరిజనుడు) 1940 లో (టిటిష్ సైన్యంలో చేరి, మధ్య (పాచ్యంలో (టిటిష్ 
వారి తరఫ్పన పోరాడుతుండగా జర్మనీ (నిన్యానికి 
చిక్కి, జైల లోవుంచబడారు. నేతాజీ సుభాష్చం ద 
టోస్ జర్మనీ రావటంతో వీర ఆజాద్ హింట్ ఫౌజుళో చేరి బిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. కౌని జపాను రెండో (ప్రవంచయుడంలో ఓడిపోవ 
టంతో _ తిరిగ (బిటిష్ నైన్యానికి పట్టుబడి భారత 
దేశానికి తీనుకు రాబడారు. జబతొ పూర్తో నిర్చంధిం చారు. ఆజాద్ 'సెనికులితో పాటు 1948 లో విచారతా నంతరం విడుదల చేయబడ్డారు. (వివరాలు జీవిత 
చరిితలో ఇవ్వబడ్డాయి.) 

ఈ విధంగా నూజివీడు తాలూకా స్వాతం (త్య 
సమరంలో పాల్గొని విజయవంతంగా తన పాతను 
నిర్వహించింది. 



నం/గౌమ చరత 

1921 నుంచి 1942 వరకూ 

నిక్రలు పొందిన సమరయోధులు 

1921 ఉద్యమంలో చలమాలి నారాయణ, గరికి 

రి నాగభూషణ9దేవర, బట్టి గోవిందరాజులు, చల ఓ 

మాల పెద క్ కోటయ్య, పరిమిశెటి వెంకట నీలాచలం, 
ల 

వాగుల సలి రంగనాధం, మోపాద్దీన్ బేగ్, పిలి 
లొ 

న్ సర్వయ్య కంతేటి రామజోగయ్య, మారేపల్లి 
వెం ౨కయ్య, వెజ్జా వంకట నరసింహం, మరింగంటి 

ససింహాచార్యులు, తు రపాటి బై రాజుగార్లు జైలు 

నిక్షలు అనుభవించారు. " గ 
1922 ఉద్యమంలో జైలు శిక్షలు అనుభవించిన 

వారు.దశిక సూర్య పకాశ రావు, తటవ రి రంగయ్య, 

బట్టి వెంకోజీ, కొత్వాల్ అవ్చాస లీ సాహెబ్, 

వల్లూరు రామారావు, తాడిగడప పుల్లయ్య. పారేపల్లి 

లక్షీ సనా రాయణ, ఆకుబసవయ్య, "శ్తశ్రేవ ల్లి సుబ్బా 

రావుగారు. 
గి 

1980 ఉద్యమంలో జై జెలు శిక్షలు అనుభవించిన 

వారు--దశిక సూర్యప్రకాశరావు, తటవ ర్ రంగయ్య, 

బట్టి గోవిందరాజులు, పరిమ శెట్టి వెంకట సీలాచలం. 

లని య్య 

గన్నవరం 

కాటూరు.గామం జాతీయ ఉద్యమానికి, వామపక్ష 

ఉద్యమాలకు నిలయం 

1921 లో నార ౮ తాతయ్య, కాటూ3శంకరరావుగార్లు 

మరి కొందరు జేేశవ కురు కలసి రాట్నం బంకిమీవ 

పెట్టి పెద్ద ఊరేగింపు జరిపి, (గామంలో రొట్నాల 

ప్రదర్శనే జరిపారు. వడుకు నూలుకేం_ద్రం ఏర్పర 

చారు. 10, 15 సటందాలవారు (పతిరోజూ రాట్నాల 

మీద ఖద్దరునూ లు తీయడం, ఖద్దరు ధరించటం 

జాతీయ క్ర ర్రవ్యంగా భావించారు. 

1929 "కో గాందీ మునదునూరు వచ్చినపుడు. 

కడియాల పిచ్చయ్య మొదలగు యువకులు 

ముదానూరు వెళ్ళి చేతి ఉంగరాలు ఆయ నకు 

ఇచ్చారు. మహిళలు తమ మెడలో నగలు తీసి 

ఇచ్చారు. (గ్రామస్తులు రు. 916 నిధి సమర్పించారు. 

కాటూరుతో సహో ఆ పరిసర గామాలవారు నగల 

రూపంతో “వెయ్యిరూపాయల విలువ చేసేవి ఇచ్చారు. 
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మ ల్లెల రామయ్య, కోసూరి నరసింహమూ ర్త, సము 

(దోల సత్యనారాయణ, కూరెళ్ళ సత్యనారాయణ, 

నిరికొండ వ న్లభయ్య, "మేకల రాములు, వలివేటి 

రామకోటయ్య, కూనపులి ను _దహ్మణ్యం, మురారి 

విజయసారధిగార్లు 1932 ఉద్యమంలో పాల్గొని జై లు 

శిక్షలు సొందినహారు..వశిక సూర్యప్రకాశరావు, భబ్లర్ 

కృష్ణమాచార్యు లు, ఆలపాటి లక్ష్మయ్య, ఆలపాటి 

సత్యోనాఠరాయణ, రాళ ఇస లి సత్యనారాయణ, చలమల 

శెట్టి రాఘవయ్య, ద్ దోమ్మ గంటి రామకృష్ణయ్య, 

ముళ్ళపూడి నాగేశ్వరరావు, మల్లాది కవరామీకృష్ణ 

శాస్తి, కోగంటి వెంక పళ గరరావు, సిరికొండ 

వ ల్లభయ్య, దిగువ నారాయణరావు, పలగాని గోపాల 

స్వామి, పోల్మాపగడ లక్ష్మీ నరసింహారా న్య, 

ఆమాకు రంగయ్య, కోసూరి నరసింహమూ ర్తి. 

1942 ఉద్యమంలో జై జెలు శిక్షలు పొందినవారు. 

కోసూరి నరసింహమూ ర ర్. దశిక సూర్యప్రకాశరావు, 

“షేక్ నూరుల్లా సాహైబ్, నంబూరి బు ల్లేయ్య, 

ఆరెస ల్లి చెన్నయ్య, యరజర్ల వెంకయ్య, సము 

దాల సత్యనా రాయణ, ఆరిపొటి సత్యనారాయణ, 

ఆలపాటి లక్ష్మయ్య, చల ముల శెట్టి రాఘవయ్యగార్లు. 

తె అరా చె 

1930 లో విదేశ వస్ర దహన కార్యక్రమంతో 

కాటూరు. వెంకటేశ్వరరావు, కడియాల శేషయ్య, 

మన్నే వీరయ్య, బుగ్రిగాని 
నారాయణ, 

'వెంకటసుబఇయః 8౩. రుల వయో 

రా వులపల్లి సత్య నాదెళ్ళ కుటు ౨బయ్యు 

గార్లు ఇరకొ మురికొౌ ందరూ పొల్గానా ఎరు. ఏకంళా 

జి  దళంగా ఏర్పడి, వి దేశీ వ్ సు బహిష్కు-రణ 

ఇ ఇ nnd 
5 

సాగించారు. ఈ కొరకర్రమంలో పాల్గొన్నందుకు 

మన్నె వీరయ్య, నా వెళ్ళ 

సుబ్బయ్యాగార్హ ను అ రెస్తుచేస ఒ 

శిక్షలు వేసె, జెళ్ళలో నానాహొ 

మద్యపాన ని శీధ ఉద్యమంలో -- కడియాల 

పిచ్చయ్యగారి నాయకత్వంలో 50 ముంది యువకులు, 

పాల్గొన్నారు. పీరు గీతకు వచ్చిన తాటిగెలలు నరికీ 

చేయటం, కల్లు ముంతలు పగలకొట్రడం, కల్లు దుకౌ 

జాలముందు పికెటింగ్ జరపటం "వంటివి “జేశారు. 

ఎసల పాలు చేశావ. 
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(పభుత్వం, కడియాల పిచ్చయ్య, నార  సీశ్రా చ ఛం 
రామయ్య, మారిన రాఘవయ్య, యార గ న 

, CO టె 
లక్ష్మయ్య, వెలగా బసవ పూర్తయ్య గార ను అరెసు 

౧ చేయు పే గాక రు. 150 జమా కూడా విధించారు. 1921 లోనై సహాయ నిరాక్షరణ్ల ఉద్యమంలో ఓ. వోదువుకు స్వ ఫ్పివెప్పి జాతీయోవముంలో చేరి 1931 జనవర 28 ప్రరుసలలు కిక్ష విధించబ డి జొలుశిక్షను అనుభవించిన (ప్రయఖ కవి కాటూరి వెంక పేశ్వరరావుగారు ఈ (గామనుడే. నెల్రా పది హౌడ్తు రోజులు శిక్ష అనుభవించాక గాందీ ఇర్విన్ ఒడంబడికను అనునకింది 15-831 న వీరు విడుద లయ్యారు. 
ఉప్పు సత్యా గహా ఉద్యమంలో వెలిదండ్ల హను మంతరావుగారు కౌటూరునుంచి [| మంది దళంగా బియబు దేరి, బందరువెళ్ళి ఉన్స తయారు చేశాం. ఉప్పుఫొట్టాల వేలంవల్ల వచ్చిన డబ్బును గాందీకి పంపారు. సమిష్షి సత్యా్యగప్తూ ఉద్యమంలో కడియాల పిచ్చయ్య, ల్లి నరసింహోరాప్ప, మన్నె కన కయ్య, బురియ్య, వేములపల్లి వెంకటసుబ్బయ్య , తోటకూర వెంక పే[్య్యరరావు, నాదెళ్ళ కుటుంబయ్య, నార్ల శీతారామయ్య గార్లు పాల్గొన్నారు, 

బెజవాడలోని కాం్యగెనుభవనం స్వాధీనపర్పుకు నే సందర్భంలో వాలంటీర పె కేసు పెటారు. క కేసు జరుగు తుండగా, “కడియాల గోపాలరావుగాం నాయకత్వాన ఐదుగురు క్రో కరాడిన స్వచ్చంద దళం నూజివీడ్రు, తిరువూరులలో స్మామాజ్యవాద వ్యతిరేక (ప్రచారం తీవ్రంగా సాగించింది. వీరిపె పోలీనులు లాఠీఛారీ చేసి జై లులో పెటాకు. (in (Ga [9 
అదే సమయంలో అన్నే అంజయ్య, మద్దుకూరి చం(దశేఖకరావుగార్లు నాయకత్వాన ముదునూరు (గ్రామంలో “రెడీ "పేపరు రహన్యంగా నడిపేవారు. కడియాల పిచ్చయ్య గారి నాయకత్వాన యువకులు 10 (గామాలలో త్ర పతికను పంచేేవాతు, 
ద్వితీయ (పపంచ యుద్ధకాలంతో “స్వతంత భారత్ర్ ' రహస్య పత్రిక వెలువడింది. ఈ పత్రిక చదివితే మూడు సంవత్సరాలు కఠిన శిక్షలు విధించ టం, గుండునూచులు చేతి వేళ్ళలో 'గుచ్చుటంలాంటి కీరాతక చర్యలు (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం. చేసింది. వీటిని 

వెల ౦కి 

లెక్క చేయకుండా, ఈ (గామ యువకులు వెలగా: 

క జ్లా జిల్లా నర్చౌలం్యత్య 

(పసాటద్, కడియాల నారాయణరావు నురి కొంతమంది 
యువకులు త్ర ౮ హస (| పతికను అన్ని తాలూకాలో విరివిగా పచారం చేళారు. సా(మాజ్యవాచుల యుద్ధనిధి వనూళ్ళకు వ్యతి రేకంగా ఈ (గామ యువకులు సో ర్రాడ్రి అరెస్టయ్యారు. 1942 కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పోలుకొండ కేనురో కడియాల కోచేశ్వరరావుగార్ని అరెస్తు 

చేసింది. 

కౌటూరు (గామ పజలు నూటికి 80 మంది జాతీయ ఉద్యమానికి పఎడగా నిలిచారు, తమ కర్రవ్యం 
నిర్వ రించారు. 

ముదునూరు 
వందేమాతరం ఉద్యమం ముదునూరు _(గామంఠరో ఉత్సాహం రేకెత్తించింది. మొవ్వ భూషయ్య , తుమ్మల కోటయ్య, అన్న నాగయ్య గార్లు ఈ: ఉద్య మంలో దూకారు. (పాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు పెద్దిభొట్ల వెంక టేళ్వర్ర గారు వీరిని _సోత్సహిం చాడు. వీరు (ప్రతి దినం వందేమాతరం గీతారాపన చేస్తూ, (గామం అంతా తిరిగేవారు. ఆనాటి వారా విశేషాలను (ప్రజలకు తెలియజేశ్రేవారు. ఉపాధ్యాయు నీపి వారంట్ జారీ అయింది. కాని ఆయన తప్పించు 

కున్నాడు. 

1914 తో శ్ర (గామంలో ఎర్బడ్డ (గంథాలయం 
దారా విజ్ఞానవంతులై న అనేకమంది యువకులు ఆ తర్వాత జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

1921 సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాలడుగు 
సుబ్బారావు, అన్నె సుబహ్మణ్యంగారలు పాల్గొని, జిలా అంతటా సంచారంచైసి (పముఖపాాత వపహిం చారు. వారికి వారెంట్లు జారీ అయ్యాయి. 

102! లో జసిస్పారీ నాయకులు మీరాపురం రాజా తన ఎసేట్గామం ముదునూరు వచ్చి ఏన్నికల నభ 
పెటినప్పడు, అన్నా అంజయ్య గారి నాయకత్వాన కొందరు యువకులు ఆయన్ని అనేక (ప్రశ్నలు వేసి, ఆ సభను భగ్నం చేశారు. (గ్రామ పెద్దలు జమీందా రును ఏనుగుపై ఊరేగించారు, “మా కొద్దు ఈ 
జమీందార హొ తు అనే పాట జమీందారుకు విన 
పడేలా “పాలడుగు. సువ్చారావుగారి నాయకతాాన 
యువకులు పొడారు.'ఆ విధంగా | బిటిష్ (ప్రభుత్వానికి అండగాఉఊన ఎ జమీందార్ల పట్ల నిరసన తెలియచేళారు.. 



నం్యగౌము భరి [లో 

1929లో గాంధీ ఈ (గ్రామానికి రాగా, బహిరంగ 

సభ జరిగింది. (పజలు విరివిగా విరాళాలు యిచ్చారు. 

అన్నే అంజయ్యగారి సతీమణి నారాయణమ్మగారు 

చేతి బంగారు గాజులు, మెడలో బంగారు నగలు 

గాంధీకి సమర్పించారు. మహిళలు అనేకమంది విరా 

శాలు ఇచ్చారు. 

ఈ గ్రామం శివాలయం సెంటరులో విళవస్త్రాల 

గుట్టపోసి తగలబెట్టారు. 

"ఈ (గామంలో'; స్వాతం_త్య ౧ ఉద్యమానికి అండగా 

నిలచిన ముఖ్యులలొ సర క్రీ) గుతా తా వీరయ్య, అన్నే 

సుబ్రహ్మణ్యం, అన్నే మల్లి ఖార్దునరావు, అన్నే 

అంజయ్య, అన్నే పూర్ణచేంిగ్రేరావు, తుమ్మల 

చల్ల య్య, తుమ్మల కోటయ్య (శోభన్నాదిగారి కుమా 

రుడు) కుర్రా వెంకటరత్నం, మొవ్వ సత్యం, 

ముగునూరు సూర్యం, తుమ్మల పెదసత్యనారాయణ 

మొదలె నవారు వున్నారు. 

(ప్రజలలో పబలివున్న మూఢాచారాల్ని తొల 

గించుటకు గోపరాజు రామచం(దరావుగారు ఇక్కడ 

ఎక్కువ కృషి చేశారు. 

1980 ఉప్పు సత్యా_గహ ఉద్యమ కొలంరో 

అన్నె అంజయ్యగారి నాయకత్వాన అనేకమంది 

యువకులు సత్యా_గహులుగా చేరారు. తాటి గెలలు 

నరకడం, కల్లు దుకాణాలవద్ద పికెటింగ్ చేయటం, 

అస్పృశ్యతా నివారణ. ఖాదీ (ప్రచారం మొదలై న 

అన్ని కార్య క్రమాలు _ నిర్వర్తించి, నాటి గాంధీ 
ఆదర్శాలను అమలు పర్చారు. 

1980 మే నెలలో తుమ్మల కోటయ్య, తుమ్మల 

పెద సత్యనారాయణ గార్హను అరెస్టు చేసేందుకు 

బెజవాడ నుంచి సర్కిల్ ఇన "స్పెక్టరు రామలింగయ్య 

పోలీసులతో ముదునూరు వచ్చారు. ఆ సమయానికి 

సత్యా_గహులు ఊళ్ళో లేనందున, వాళ్ళు (గామ 

కరణం ఇంటివద్ద కూర్చుని వుండగా కొందరు 

(గ్రామస్స్లు లు వాళ్ళోని హేళశనచేశారు. వారిపై లాశీఛార్తీ 

చేయడోనికి సద్ ఇనసె స్పెక్షర్ పర్మిషన్ అడిగాడు. 

సర్కిల్ ఇన స్పెక్షరు అంగీకరించ లేదు. ఇంతలో 

శీకటి పడు తుండగా వాళ్ళు బయలుదేరారు. దారిలో. 

కూడా వాళ్ళపై పె కొందరు గడ్డలు విసిరారు. వాళ్ళు 

బెజవాడ వెళ్ళిపోయి, పె బవారితో కాల్పులకు. ఆర్డరు 

తీసుకుని రెండు లారీల ర రిజర్వు పోలీసులతో ముదు 

12A 

రహస్యంగా “రెడి అనే 

89 

నూరు బయలుదేరారు. ఇది తెలుసుకొన్న అన్నే 

ంజయ్య, వెలిదండ్ల హనుమంతరావుగార్లు సర్కిల్ 

ఇన ఇనస్పెక్టరును కలు? సుకొని “మిరు ఊోశోకి వెళితే 

ఉ(దిక Ej మెరిగి పోతుంది. సత్యా_గహులు హాోజ 

రవుతారు” అన్ని నచ్చచెప్పి వాళ్ళని ఆపి వేశారు, 

వెంటనే వారూ, నూకల వీరరాఘవయ్య గారు ముదు 

నూరు వెళ్ళి, సత్యా_గ హులను తీసుకువచ్చి హాజరు 

పర్చారు. ఈ సందర్భంలో (గామ (ప్రజలు తుమ్మల 

కోటయ్య, తుమ్మల పెద సత్య నారాయణ గార్లను 

మేళతాళాలతో కారులో ఊరేగించి ఘనంగా వీడో 

లీచ్చారు. 

1981లో పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా రాజకీయ మహాసభ 

ఈ (గామంలోనే జరిగిందీ. అన్నే స్కుబహ్మాణ్య౦ 

గారు ఆహ్వాన సంఘాధ్యుక్షులు. గంపలగూడెం 

కుమారరాజా కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావుగారు సభా 

ధ్యక్షులు. సభా (ప్రారంభకులు అయ్యదేవర కాశేశ్వర 

రావుగారు. అన్నే అంజయ్య గారి పర్యవేక్షణలో సభ 

జాగా జరిగింది... 

అన్నే అంజయ్య గారి సారధ్యంలో 1932లో 

సెకోసయిల్ ప(తిక ఈ 

(గామంసుండే వెలువడింది. "శినిని పోలీసులకు 

చిక్కకుండా కాఫాడేవారు. ఈ సెక్షోస్తయిల్ మిషన్ ను 

ఈ (_గామం చుట్టు పక్కల “నోలాల్లో దాచేశారు. 

రహస్య కరప(త్రా లను, ప్మతికను నిరకహించుతున్న 

మద్దుకూరి చం[దశేఖరరావుగారు బుడ మేటి ఏటిగట్ల 

మధ్య్ ఒక కేంద్రంలో అరెస్టయ్యారు... పోలీసుల 

చిత హింసలకు గురయ్యా మ. ఈ సందర్భంగా వెంట 

(పగడ గామానికి ప్యునిటివ్పోలీసుదళంపంపబిడింది. 

మాని కొండ సత్యనారాయణ శాస్త్రిగారు రాసిన 

తూర్పు కృష్ణాజిల్లా జాతీయోద్యమ చరిత్రలో “మద్దు 

కూరి చం(దోకేఖర్రావుగాదు, కొసరాజు. శేషయ్య 

మున్నగువారు చూపినతెగువ, ధైర్య సాహసములు, 

అత్యద్భుతములు” అని ఈసందర్భాన్నిశ సించారు. 

ఇక్కడ నుంచి అనేక (గ్రామాలకు “రెడీ: పతి 

కను, రహస్య సర్క్య్యులర్షను సెకిశ్ళపె యువకులు 

మారుమూల (గ్రామాలకు ఇ శం ఆనాటి కానాడు చేర 

వేసే 

[992లో మహిళా వలంటీ ర్ల శిబిరాన్ని ఈ 

(గామంలో ఏర్చాటు చేశారు. శ్ శిబిరం నుండి 
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అనేకమంది మహిళలు బయలుదేరి వెళ్ళి [పచారం చేస్తుండేవారు. గ్రామాల్లో (సచారం చేసుకుంటూ బెజవాడ వెళ్ళి ఊరేగుతుండగా క్ర (గామ మహిళ లను నిర్బంధించి, రాతి వొద్దుపోయాక కృష్ణానది ఒడ్డున వదలివేశారు. వారిని సురక్షితంగా కొందరు సత్యాగ్రహ యువకులు. ్వూద్దునుల శిబిరానికి చేర్చారు. 

విజయవాడలో జాతీయవారో త్సవాల సందర్భంలో 1982లో జరిగిన లాఠీ ఛారీలలో ముదునూరు శిబిరం నుండి వెళ్ళిన వాలంటీర్లు కూడా వున్నారు. కొందరు స్పృవహాకోలోయారు. “పపుల్సు హోస్నిటల్” త్రో చికిత్సపొందారు. అందులొ తుమ్మ ల వెంకటసుబ్బయ్య (తండి శేషయ్య) గారికి 20 రోజులవరకు స్సహ రాలేదు. మంచినీళ్ళ మింగుడు 
మాసాల వెద్య చికిత్స తర్వాత బతికి బయిట పడారు. . 

. *హరిజన సమస్య పై గాందీ నిరాహారదీక్ష వహించి నపుడు అన్నే అంజయ్యగారి నాయకత్వాన ఒక దళం గన్నవరం తాలూకాలో అనేక [గామాలలో అస్పృశ్యతా నివారణ (ప్రచారం గావించారు. హరిజన దేవాలయి (ప్రవేశం (గామబొవులలో హరిజనులు నీళ్ళ తోడుకోడానికి (ప్రోత్సహించడం, సహపం క్రి భోజ నాలు ఈ కౌర్య (క్రమంలో పున్నాయి. జిల్లా నొయకులు కూడా క కౌర్య! కమంలో పాల్లొనా రు, అన్నె అంజయ్యగారు హరిజన సేవక్ర సంఘానికి అధ్యక్షు లుగా వున్నపుడు దూనరపాలెం హరిజనవాడ లో (గగంథాలయం పెట్టించారు. కౌళీనాథ్టుని నాగేశ్వరరావు 

లనీ థ్ Gh tn ల్ గ స 

గారు వంద (గంథాలను దీనికి బహూకరించారు. వడ్త' లేకుండా కౌ రీకమానం వంటి గడురోజులో హారిజను జ 
Ga ౧ అకు అంజయ్యగారు అప్పు యిచ్చి తర్వాత పంట కోత్త, నూర్పిడి కాలాలో వసూలు చేసేవారు, ఛం 

1988 డిశంబరుటో కృషాజిలాలో గాందీ హరిజన చి ne) యాత్ర చేస పుడు ముదునూరుకు గాంధీని అన్నా అంజయ్యాగారి నాయకత్వాన (గామసులు ఆహ్మానిం చారు. అక్కడ రెండు దేవాలయాల ఫోకి హరిజన (పవేశ ఉత్సవాలను (ప్రారంభించారు. గాందీకి వ్యవధి లేనందున దియటనుండే అర్భకులవద (పసాదం స్వీకరించి వెళ్ళాడు. హరిజన నిధికి విరో శాలు, ఆభరణాలు సమర్నించబడినఏ. (గామ హారి 

శ ఫ్లా జల్లా న్యా తంత 

జన నాయకులు చప్పిటి తమ్మయ్య, గొల్హంకి నారా యణ, _మత్తె చినబుచ్చయ్య, దూసర నర్భయ్య, తూమాటి వుద్దండు, చప్పిటి వెంకటయ్య, జక్కుల సోమయ్య మొదలగువారు రామలింగేశ్వర దేవా లయంలో ప్రవేశించారు. సనా తనులు కొందరు వ్యతిశే కించినా వారిని సమాధానపర్బగల్గారు. 
1938 లో బెంగారీ యువకుడు నందలారొబోస్ అనే అతడు యిక్కడ నెలరోజులు రహస్య జీవితం. గడిపారు. ఆయన “దొల్షి విక్ పార్టీ నిర్మాణం” కోసం వచ్చినటు చెపారు, 
గోవరాజు రామచం(దరావుగారు అధా పక పదవికి స్వస్తి చెప్పి ముమునూరులో నా 

ఎర్పురచారు. అన్నె అంజయ్యాగారు. వీ8 కుటుంబ పోషణ బాధ్యత వహించారు, వయోజన పాఠశాల దీని ఆధ్వర్యాన నిర్వహించబడింది. రెండేన్స శ్ర కేందం నడిచింది. చర్చాగోషలు, హారిజనవాడ్రలో సమిషి భోజనాలు అన్ని వర్ణాలవారితో అల్ట్బహార విందులు నిర్వహించబడ్డాయి. 
క్విట్ ఇుడియా ఉద్యమంలో కూడా ముకునూరు (ప్రముఖ బాత వహించింది. జిలాకా౦ం[(గెసు కౌర్య వర్మ ౦ యిక్క_డ్ర. సమావేశమై ఉద్యమ నిర్వ హణ ఏర్పాట్లు చర్చించింది. నాస్తిక కేంద్రం ఉద్య మానికి కేందంగా వుండేది. జిల్లాలో ఉద్యమ నిర్వ హణ వాధ్యత అన్నె అంజయ్య గారు వదహాంచారు. వారిపై అరెస్టు వారంటు పుట్టగా అజ్ఞాతవాసం లోకి వెళ్ళారు. బహిరంగంగా (ప్రభుత్వ వ్యతి రేకపచారం ద్వారా జోళ్ళకు వెళ్ళటం, రహస్యంగా పత్రికలు, బులెపెన్సు (పచురించటం౦, తంతి తీగెలు తెంచటం, Sa ట్ట పీ కటం వంటి కౌర్య (క్రమాలు ఠః (గామం నుండి నిర్వహింపబిడ్డాయి. 1942 డిసెం బరులో అంజయ్యగారని పోలీసులు అరెను చేసి డి'మెన్ చేశారు, కొన్ని దళాలు బపారం గంగా (ప్రభుత్వ వ్యతిరేక (పచారం చేసి అరెస్టు అయ్యాయి. సోషలిస్టు నాయకుడు ్రీరంగనాధ కుల క్రర్తి రహ స్యంగా యిక్కడికి వచ్చి, స్తానిక పరినర |గామాల యువకులతో కలసిపని చేనుండ్రగా పటుబడారు. వీరిపై బెజవాడ కోరులో విచారణ సాగింది బెడీవాడ నుడ తప్పించుకొన్ తిరిగి అరెస్టుఅయి. పోలీసుల హింన లకు గురయ్యారు, ఈ సందర్భంగా అరెస్టయిన కల 



నంగౌమ చరిత 

పాల సూర్య ప్రకాశరాపుగారి పై "కేసు పెట్టి 5 కొన్నాళ్ళు 

సబ్ జై లుతో వుంచి వదలివేశారు. నాగులపల్లి స్పీత్రా 
రామయ్య గారివద్ద కులకర్ణి ఉత్తరాలు దొరకడంతో 

సోలీసులు హింసించి, శేసు పెట్టారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 

“కాం గెస్” అనే పత్రిక రహస్యంగా నిర్వహించ 

బడింది. దీన్ని కూడా పోలీసులు పట్లు కోలేక 

పోయారు. 
ముదునూరు (గామంలోనేకొక, జిల్లా రాజకీయా 

లలో కూడ అన్నె అంజయ్యగారు సు! ప్రసిద్ధ నాయ 

కుడు, (పముఖ ఉద్యమ నిర్మాత. జాతీయోద్యమం 

లోని అన్ని ఘట్లాల లోను పీర్రి నిర్మాణ దక్షత 

కనించింది. 

చింతా దీక్షితులుగారివద గుంటూరులో తెలుగు 

భాషలో మంచి పరిజానం సంపాదించిన అన్నె 
అంజయ్యగారు 1921 లో సహాయ సిరాకరజోద్యమా 
నికి 10 ఎండ్ల పాయంలోనే పరోక్ష సహాయం 

చేశారు. 1930 సత్వా(గహ ఉద్యమాన్ని చివరి 

దశలో జిల్లాలో చక్కగా నిర్వ ర్మించారు. జిల్లాల 

అ 

బెజవాఆ 

బెజవాడ పట్టణం 9,10 శతాబ్దాలలో చాళుక్య చక 

వ ర్హులకింద అంధ దేశానికి రొజా నిగా వుండేది. 

ఇం్యద్రకీలాగది పర్వతం మీద విజయుడు (అర్జునుడు) 

తపస్సు చేసి పాశుపతాస్త్రం పొందినట్లు పురాణగాధ 

వుంది, దానివల్ల బెజవాడకు విజయవాడ అనే పేరు 

కూడా వచ్చింది, పావన కృష్ణానదీ తీరాన పుండటం 

పల్లా, ఇక్కడికి కొండ పై _కనకదుర్ష గుడి వల్లా ఇది 

పుణ్యక్షేత్రంగా "పేరు పొందింది. చైనా యాత్రికుడు 

ఫాహియాన్ కనకదుర్లను దర్శించాడు. మొగల్ రాజ 

పరం గుహలు జె నులు నిర్మించారు. యుద్ద మల్లుని 

pas) అ అష వ అంటి, 2 

వెజవాడ శాసనం చరిత (ప్రసిద్ధం. శ్రీకృష్షదెవ 

రాయల వారు బెజవాడ వచ్చి కనకదురను స్రేవిం 

చారు. 1857 లో కాటన్ దొర కృష్ణానది ప ఆనకట్ట 

నిర్మించడంతో కృషాజిలా సస్యశ్యామలమైంది,. 
అణ ౧ రుం 

బెజవాడ పట్టణం కూడా వి సరించసాగింది. 

సందర్భం౦గా 

సాటు హరిసర్వో త్రమరాపు, 
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అప్పటికే ప్రసిద్దులె న అనేకమంది కాం(గెస్ నాయ 

కులు వీరి సహచరులు. 1932 శాసనోల ౦ఘనే ఉద్య 
aa) 

కు, విప వవాదులు, మాన్ని నిర్వహించారు. ఫార్వర్డ్ బ్లాకు, 

సోషలిస్టులతో సన్నిహిత స సంబిరధా ఛాలుం డేవి. హరిజస 

దేవాలయ పవేశం అస్పృశ్యతా నివారణ వయోజన 

విద్య, భాదీవస్త్ర (ప్రచారం, హీ తువాద ఉద్యమం 

మున్నగు అన్ని ఉద్య మాలకు 

స్యయంగా కృషిచేసిన వారు, పీక రె 5 

భగత్సింగ్ సహచరుడు, పిజయకుమార్ సినాను 

బ 

జీవి 

CD or ౮ 
గ 

వివాహ మాడారు, వారితోగల రాజకీ 

మరింత (ప్రగాఢ మెంది. (దీరి రాజకీయ 

రాలను జీవిత చరిత్రలలో చూడండి 

1975 జూన్ 21 న అంజయ్యగా గుండె 

హాటుతో మరణిం చారు. దనయ గారి 

కృషినీ, ముదునూరు (గామ సత్యాగహుల 

త్యాగాస్న్ గుర్తు తెచ్చుకంటున్నపుడు, అంజయ్య 

గారి తల్లీ రమణమ్మగా రి సేవలను ఎన్నడూ మరువ 

చేనుని పెద్దలు చెబుతారు. ఆమె కష్ట సహిస్తుత, 

ఓర్చు. కార్యకర, లకు ఎంతో (పోతా హం ఇచ్చేవి. 

తాలలాకా 

కాం బెన్ వుద్యమం 

1906 లో కలకత్తా కౌం(గెస్ చేసిన తీర్మానాలు 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాలో కాం(గెస్ ఉద్యమం (పారంభ 

మవడానికి దం 

పోరాడాలనీ, అందుకు (విటిష్ వస్తు బహిష్కారం, 

స్వదేశీ వతం, జాతీయ విద్య సాధనాలనీ, ఆ కాం(గ 

స్ లో తీర్మానించబడింది. 1905 సెపెంబరులో మ్మా 

సులో విద్యార్థులుగా వున్నపుడే అయ్యే దేవర కౌ శేశ్వర 

రావు, గాడిచేర ర్ల హరిసర్వో త్త త్తమరాపుగార్లు రాజకీయాల 

పట్ల అభిరుచి “పెంచుకున్నారు. ఆ నెలలోనే సము 

దప్పు టొడ్డున విదా ర్లుల సభ జరిగింది. అక్కడ 

విద్యార్థులు స్వదేశీ వతం తీసుకున్నారు. చ(క్రయ్య 

చేశాయి. స్వరాజ్యం కోసం 

చెట్టి, సుబహ్మణ్య భారతి మొదలె. న సహచరులతో 

కాశేక్వరరాపుగాథు 

నొ 4 నేర 
ఆ సభలో పాల్గొన రు, స్వదేశ పరిశ్రమలు నెం 

కొనే విద్యార్దుల సహాయం కోసం దీపావళి? 
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“దీపావళి భిక్షను వసూలు చేశారు. వది రూపా 
యల వంతు (పే షర్ చప్పున డబ్బు పోగుచేసి, 
“స్వదేశీ వరక సంఘంి 'స్తాపించాలని తీర్మానించారు. 
అదే నెలలో బెజవాడలో “కృష్టా స్వదేశీ (కేడింగ్ 
కంపెనీ” ఏర్చుడింది. అది 1909 వరకు పనిచేసింది. 
ఈ కంపెనీ స్థాపకుడైన పింగళి లక్ష్మీనారాయణ 
గారు కలకతా "కాంగ్రెస్లో _సతినిధిగా పాల్గొన్నారు. 

1906 లో కౌశేశ్వరరావుగారు. బెజవాడకు వకీ 
లుగా వచ్చి స్థిరపడ్డారు. పింగళి లక్ష్మీనారాయణ, 
పెద్దిభొట్ల వీరయ్య. సూరి వెంకట నరసింహశాస్త్రి, 
అబ్బూర్ శ్రీరం గళాయి, కా శేశ్వరరావుగార్లు క కౌంగగెస్ 
ఉద్యమాన్ని సాగించారు, నేతకు సౌలభ్యం కల్లిం 
చిన “ప్టయింగ్ షటిల్ "తో పాటు పడు గు పో స 
యంథకోన్ని కూడా కని పెట్టి, దాన్ని వ్యాపింపచేశారు. 

1907 లో విపిన్ చం(ద్రపాల్ బెజవాడ వచ్చారు. 
మునగాల రాజా అతిధిగా వునా ఇరు. అయ్య దేవర 

. కాళేశ్వరరావు, శ్రీరామ వీర బహ్మం. పెద్దిభొట్ల 
వీరయ్య అపుడు కాం(గస్ రంగంతో పని చేస్తు 

న్నారు. బిపిన్ చం దపాల్ (ప్రసంగాలు మంచి సంచ 
లనాన్ని కల్లించాయి. 

1907 లో కృష్ణా జిల్లా రాజకీయ సాంఘిక మహో 
సభలు నందిగామలో జరిగాయి. సాంఘీక మహో 
సభలో అంటరానితనాన్ని తొలగించాలని తీర్మానిం 
చారు. కొండా వెంకటప్పయ్యగారు ఈ సభాధ్యక్షులు. 
ఆవటపల్లి నారాయణరావు, పింగళి లక్షీ నారాయణ, 
బోడి నారాయణరావు, కాశేశ్వరరావుగార్లు పంచము 
లనుచెతులతో పట్టుకుని సభతో కూర్చుండ బెట్టారు, 
ఇది కలకలం కలించింది. సనాతనులు లేచి దూరంగా 
పోయి కూర్చున్నారు. ఆ రాత్రి భోజనాల సమ 
యంలో వితంతు వివాహాలు చేసుకొన్న వారితో కలసి 
వీరంతా భోంచేశారు. ఆ రోజుల్లో ఇదో పెద్ద సాహస 
కృత్యం. విదెశయ్యాత, రజస్వలానంతర్ వీవా 
హోలు, చేసిన వారితోకూడా కలసి భోంచేళారు. 
బెజనాడలోని పూర్వాచారసరాయణులు ఏరిపె ఆగ 
హించారు. కౌ శేశ్వరరావు మొదలే న తొమ్మిది 
మందిని, రెండేండ్లు వెలివేశారు. ఎవరూ దీన్ని లక్ష్య 
పెటలేదు, వెలి వెలవెల పోయింది. 

"వందేమాతరం ఉద్యమ మ కాలంతో రాజమండ్రి 
_(పెయినింగ్ కాలేజీ నుంచి వెళ్ళగొట్టబడిన గాడిచర్ల 

. విధించారు. 

కార్మిక పాఠశాలను నడిపారు. 

ర్చోష్లాతిల్లొ స్వాతం (త్యో 

హరిసర్వో త్రమరావు, పింగళి లక్ష్మీనారాయణ, బోడి 
నారాయణరావు, _ పెద్దిభొట్ల వీరయ్య, సూర వెంకట 
నరసింహశాస్త్రి, కా శేశ్వరలా వుగార్లు వాడలో 
కౌంటగెస్ ఉద్యమాన్ని వ్యాపింపచేసూ జిండేవారు. 
సంఘ సంస్కరణల కోసం కృషి చేసేవారు. 

హరినర్వో త్తమరావుగారు సంపాదకులుగా, జోడి 
నారాయణరావుగారు ము_దాపకులుగా, పింగళి లక్ష్మీ 
య.౨మాన్నిగా స్వరాజ్య” పత్రికను స్థాపించారు, 
మిగిలినవారు వాసాలు రాసి ఆ పత్రికకు ష్ట్ర "పేవారు. 
1907 లో సూరత్ క కాం_గెస్కు పెద్దిభొట్ల వీరయ్య, 
గాడిచర్ల హారి నరో వక్ తమరావుగారు" వెళ్ళారు. 
సూరతోలో కౌంటగెస్ అతివాద, మితవాద పక్షాలుగా 
చీలింది. తిలక్ “జాతీయ పక్షం”ను అతివాద సక్షంగా 
భావించేవారు. బెజవాడ (పతినిధులు తిలక్ పక్షానే 
ఉన్నారు. ఈ జిల్లా నుండి వెళ్ళిన కోపల్లె హను 
మంతరావు, పేరి నారాయణమూ రి గంటి "లక్ష్మన్న 
గార్లు కూడా తిలక్ పక్షానే వున్నారు 

సూరత్ క కౌంటగెస్ తర్వాత దేశంలో (ప్రభుత్వ 
నిర్బంధ విధానం త్యవమైంది. “స్వరాజ్య” సత్రిక 
సంపాదకులు హరి సరో _తమరాపుగారిని, ముదా 
పకుడు బోడి నారాయణరాపుగారి పె రాజ్య దోహం 
నేరంమోపి అరెస్టు చేశారు. కౌశేశ్యరరావు, సూరి 
వెంకట నరసింహశాస్త్రి, పెద్దిభొట్ల వీరయ్య గార్ల 
ఇళ్ళను సోదా చేశారు. అదే సమయాన బందరులో 
కూడా డాక్టర్ పట్టాభిగారిల్లు సోదా చేశారు. పింగళి 
లక్షీ నారాయణసారు పుదు ు చేరిపోయి సుబహ్మణ్య 
భారతి, అరవింద ఘాష్లతో కలిసి ఉనా ఎరు. 
స్వరాజ్యప్యతికా నిర్వహణలో పాల్గొంటున్న కాశీ 
నాధుని వీర మల ల్లయ్య అ(పూవర్గా మారాడు. హరి 
సర్ న్వోత్తమ రావుగారికి. మూడేళ్ళ కఠినశిక్ష, బోడి 
నారాయ్ణరావుగారికి తొమ్మిది నెలల విడి ఖ దు 

వంగ విభజన రద్దయి, ఐదవ జార్జి 
చృకవర్తి పట్టాభి షేకం సందర్భంగా థె ఖెదీల విడుదల, 
కేసుల ఉపసంహరణ జరిగినపుడు, వీరు బెజవాడ 

వచ్చారు. వీరంతా విడుదలయ్యాక, _ బెజవాడలో 
పంచములకు సగటిపూట ఒక పాఠశాల, రా|తిపూట 

పోలీసుల నిఘూ. 
వీరందరి పెన ఉండేది. 



నం (గోము భరి [త్ 

1908 లో బెంగాల్నుండి సర్కార్ అనే విస్త వ 

వాది వచ్చి కాశేశ్వరరావు గారింట్లో ఉన్నాడు. హరి 

సర్వో త్త తమరావు మొదలై. న వారినీ” వాంబులు చేయడం 

నేద్చుకోవలసిందిగా కోరాడు. ఇలాగే బందరు వెళ్ళి, 

అక్కడి కాం(గెస్ వారిని కూడా కోరాడు, కాని 

ఫలితం లేక బెంగాల్ తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. కొందరు 
బాంబులు తయారు చేస స్తునా ఎరన్న వదంతి భూ(తం 

పాకిపోయింది. 

1908 వేసవిలో కృష్ణాజిల్లా కాం (గెస్ మహాసభ 

తెనాలిలో (అపుడు గురీటూరు జిల్లా కూడా కృష్ణా 

జిల్లాలో భాగంగా ఉండెది) జరిగింది. కౌం(గెస్ లోని 

అతివాదులను బలపరచే తీర్మానాలను అక్కడ ఆమో. 

దించారు. 

ఆ విధంగా బెజవాడ కాం(స్ కార్యక ర్హ రలు 

(పారంభంనుండీ అతివాద రాజకీయాలతో నే రంగ 

(ప వేశం చేశారు. 

1908 డిసెంబర్ లో జరిగిన మృదాసు కాం(గెస్ 

మహాసభకు బెజవాడకాౌం|గెస్ కార్యకర్త రలు వెళ్ళారు. 

కొన్నాళ్ళకు బెజవాడలో డివిజనలో కౌంగెస్ 

ఏర్పడి 1920 ' వరకు పనిచేసింది. సంచార కార్య 
దర్శిని ఏర్పరచారు. గ్రామీణులేన రైతులు 'చాలా 

మంది సభ్యులుగా చేరారు. సలెటూళ్ళలో రాజకీయ 

సభలు జరుగుతుండేవి. హోంటూల్ ఉద్యమ కాలంలో 

బెజవాడ డివిజనల్ కాం(గెస్ చురుకుగా పనిచేసి 
కరపత్రాలు (ప్రచురించింది. 1916 తో నీటి తీరువాను 

రూపాయికి పావలా చొప్పున సెంచినపుడు, అది 

కూడ దని. వేలాదిమంది రై తులచే, మహజర్లు పెట్టించి 
సంతకాలు, చేలిముదలు' స్వీకరించారు. “డివిజనల్ 

కాం్యగెస్ యీ విషయంలో బాగా పనిచేసింది. 

హోంరూల్ ఉద్యమకాలంలో అనిబిసెంట్ బెజవాడ 
వచ్చి ఇచ్చిన గంభీర ఉప పన్యానాలఫలితంగా కౌం(గొ 

సుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న దివ్య జ్ఞాన సానూజికులు 

కాం(గెస్లో చేరారు. సంఘ సంసగ.రణలకు' అను 

కూలంగా మారారు. డివిజనల్ కాౌం(గెస్కి రావు 

బహద్దరు తాడంకి వెంకట నర్సయ్య పంతులు. అధ్య 

క్షులుగొ సనిచేళారు. ( అప్పటికి రావు బహద్దూర్ 

పదవుల్ని యింకా నాయకులు: వదులుకోలేదు .) "కాశ 

శ్యరరావుగారు క కార్యదర్శిగా కొన్నాళ్ల, అధ్యక్షుడుగా 

పనిచేశారు. 

అయ్యంకి 
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పంచముల పాఠశాలలోని వారి రి కోత్సవ సంద 

ర్భంగా విద్యార్థులను రామమోహన" (గంధాలయానికి 
తీసుకొనిరాగా కొందరుఅభ్యంతరం చెప్పారు. దాని పై 
కొంత ఆందోళన జరిగింది. (గంధథా లయంలోకి 

పంచముల్ని రానీయాలని (గంధాలయ నిరా పహకులు 

తీర్మానించారు. (గంధాలయ ఉద్యమం జాతీయోద్య 
మానికి సహాకారిగా పనిచేసింది. నరసింహశాస్త్రి 

వెంకట రమణయ్య (గంధా లయోద్య 

మంలో నిమగ్నులయ్యా రు. వందేమాతరం ఉద్యమ 
ఫలితంగా (ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర వాంఛకూడా పె 
గింది. 1918 లో జాపట్లలో మొదటి ఆంధమహాసభ 

జరిగింది. రెండవ మహాసభ బెజవాడలో జరిగింది. 

ఈ సభలో నిర్వివాద మైన అనేక తీర్మానాలు చేశారు. 
అధ్యక్షత వహించిన న్యాపతి సుబ్బారావుగారు 
(పత్యేక ఆంధ రాష ష్ట్ర తీర్మానంపట్ల (పేతికూల 
వై ఖరి అవలంబించాడు. ఈ విషయాన్నీ మూడవ 

మహాసభకు వాయిదా. వేశారు. ఐనా ఆనాటినుండి 

పత్యేక రాష్ట్ర వాదనకు బలం చేకూరింది. 

హోంరూల్ ఉద్యమంలో అనిబిసెంట్ మొద 
లైన వారిని అరెస్టు చేసినపుడు వారి విడుదలై , 

శాసనోల్ల ఘన ప్రమాణ ఉద్యమం బయలు దేరింది. 

దేవభయంకర్ అనే ఆయన బెజవాడవచ్చి అట్టి 
పమాణాషతాలను కాం(గెస్వారీ నుండి తీసు 

పోయారు. 

_ 1817 నవంబర్లో బెజవాడలో (ప్రత్యేక 

ఆం[ధ మహాసభ జరిగింది. మాంవేగ్ వద్దకు 

ఆంధ్ర (ప్రతినిధుల రాయబారం పంపడానికని యీ 

సభ ఎర్చా'టెంది. ఈ సభకు ఆహ్వాన సంఘాధ్యుక్షు 

లైన అయ్య దేవర కౌశేశ్వర రావుగారు బ్రాహ శ్రణే 

తరులకు సమిష్టి నియోజక వర్గాలలో (ప్రత్యేక ప్రాతి 

నిధ్యం యివ్వాలని కోరారు, అధ్యక్షులు చింతలపాటి 

నరసింహరాజుగారు (బ్రాహ్మణెతరులకు . ప్రత్యేక 
(ప్రాతినిధ్యం కూడ దన్నారు... 

ఈ సభరో కాం(గెస్ లీగ్ సాము ఆమోదించ 

బడింది, 1916 లో లక్నోలో కాంటగెస్ ముస్తీం 

లీగులు కలిసి రూపొందించిన కాంగెస్- లీగ్ వ్ధా 

నాన్ని ఆమోదించుతూ సశ్చిమ కృష్ణాజిల్దాలొ వేలాది 

నుంది _పజలు సంతకాలుచేశారు. లక్నోలో కాం(గెస్.. 

లీగ్లు స్యయంపాలన కావాలని ఒక |పణాళికను 
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తయారు చేశాయి. 

సపుడు యీ ప్రణాళిక పె 

ఆయనకు సమర్పించాలని తిర్మానించాయి. బెజవాడ 

(పాంతంలో పడివేలసంతకాలు సేకరించారు. (వాహ్మ 

జేతరులకు (పత్యేక (ప్రాతినిధ్యం యివ్వాలని కూడా 

యీ సభలో అంగికరించబడింది. 

మాంహపేగ్ భారతదేశం వచ్చి 

పె పది లక్షల సంతకొలువేసి, 

పి రాయవార వర్ష సభ్యులైన న్యాయసతి 

జ్వారావు, కొండా వెంకటస్పయ్య, డాక్రర్ పట్టాభి 

రామయ్య ॥ మోచర్ల రామచంద్రరావు “మొదలి. న 

రు సమావేశమై “"మూంయేగ్కు యిన్వదలచిన 

రాయబార పతా న్ని తయారు చేశారు. 
న షు ర 

ఇది జరిగిన క్ కొన్నాళ్ళకు, ఆరు కోస్తా జిల్లాలకు 

చెందినదారితో జస్టిస్ పారీ మహాసభ జరగింది. “దనికి 
టీగా బెజవాడలో ఆంధ్రరాష్ట్ర (దాహ్మణేతర 

ఎహాిసభను కాంగెస్ వారు నిర్వహించారు 
నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన పొణకా పట్టాభి రామి 
ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షులు, త్రిపురనేని” రామస్వాట 
చౌదరి అధ్యక్షత వహించారు. రాయలసీమ నుండి 
కేశవ పిస్తే + రంగనాథ మొదలియార్ మొదలై న వారు 
పాల్గొన్నారు “ఎరు. మాంపేగ్ను కలుసుకోదలచిన వారిలో 
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కొందరి (ప్రముఖుల పేర్ల ను (ప్రభుత్యం తొలగించగా 

ఆందోళన జరిగింది. చివేరకు (పభుత్వం దిగివచ్చి, 
ఆంధ రాయబార వర్గానికి అనుమతించింది. ఆ 
తర్వాత మాంవేగ్, వే వె (స్రాయులు ప్రక్యేకాం(ధ 
రాష్టం పట్ర అనుకూలంగా ఉన్నట్లు (ప్రకటనలు 
మాతం చేశారు. 

1919 లో గాందీ బెజవాడ వచ్చినపుడు రౌలట్ 
సతా శిల హాన్ని గురించి ఉపన్యసించారు. యుద్ధం 
ముగిసాక రౌలట్ చట్టం ద్వారా (విటిష్ ప్రభుత్వం 
క్రూరమైన దమనకాండ (సారంభించింది. దీనికి నిర 
సనగా రౌలట్ సత్యా_గహాన్ని తల పెట్టి, గాంధీ దేశ 
మంతటా సర్యటించారు. ఆ సందర్భంగానే బెజవాడ 

వచ్చారు. కా శేశ్వరరావుగారు సత్యా_గహిగా 
చేరారు. కాని ఈ సత్యాగ్రహ ఉద్యమం ప్రారం 
భించక ముందే పంజాబు వధలు మున్నగు కొన్ని 
సంఘటనలను పురస్కరించుకొని గాంధీ ఉగదమాన్ని 
విరమింపచేశాడు. అందు చే ఆంధలో ఈ సత్యా 
(గ్రహ ఉద్యమం అమలులోకి రాలేదు. 

కష్టా జాల్లొ నర్వౌ తంతూ 

కలక శ్రాలో జరిగే (ప్రత్యెక ౩ కౌం(గెస్ మహాసభకు 

మ్మదాను "నుండి వెళుతూ తోవలో గాందీ, షొకశాలీలు 
బెజవాడలో ఆగారు. ఆనాటి ఉపన్యాసాలలో శాసన 

సభా బహిష్కారం, బిరుదుల గౌరవోద్యోగాల విస 
రన, మొదలెన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని 
సరించి వారు వివరించారు. అప్పటికే కృష్ణాజిల్లా 

కాంగస్ తరఫున కోటగిరి వెంకట కృష్ణోరావ్చ, 

అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారలు శాసనేసభలకు 
పోటీ చేయడానికి నిశ్చయమైంది. కౌని గాంధీగారి 

ఉపనా "సం తర్వాత త కొద్ది రోజుల్లోనే పీరు శాసనసభ 

లకు పోటీ చేయరాదని నీర ర యించుకున్నారు. 

కలక త్రా కాం్యగెస్ తర్వాత వోటివ్వవద్దనీ, శాసన 
సభ ఎన్నికల్ని బహిష్కరించవలసిందనీ “ (ప్రచారం 

జరిగింది, అలా (ప్రచారం చేసిన మఠం బాలసుబ 
హ్మణ్య గుప్త పె జామీన్ కేను పెట్టగా, ఆయన 
జామీను ఇవి నిరాకరించి ఆరు నెలల విడి ఖై దును 
అనుభవించాడు. ఈయనకు శిక్ష విధించినప్పుడు నిర 
సనగా బెజవాడలో మరునాడు పెద్ద హరాళ్ జరిగింది, 

192122 సహాయ నిరాకర ణోద్య మంలో బెజ 
వాడ వెనకపడలేదు. 1921 లో దాను మధుసూదన 
రావు, దోర్చల శేషా(ద్రిశా స్రీ, చోడవరపు విశ్వేశ్వర 
రావు గారలు ఒక సంవత్సరం తమ న్యాయవాద 
వృత్తిని త్యజించారు. 1921 మార్చిలో కాశేశ్యర 
రావుగారు శాశ్వతంగా న్యాయనాదవృ త్తి తిని మాని 
వేశారు. 

1921 జనవరిలో జాతీయ ఉన్నత పాఠశాలను 
నెలకొల్సి ; నాలున్నర ఎచ్ళు నడిపారు. త రాకాత డబ్బు 
లేక ఆగిపోయింది. _బిటిష్ ప్రభుత్య కాలేజీలలో 
ఉన్నత విద్యను మానిన విద్యార్దులు, బెజవాడ పరిసర 
(గ్రామాల్లో ఏర్పడిన జాతీయ పాఠశాలల్లో ఉపా 
భా కయులుగా పని చేశారు . మరికొందరు పీద్యార్థులు 
జాతీయ పాఠశాలల్లో చదువు కొనసాగించారు. 
జాతీయ పాఠశాలకు 4 తమ్మన నారాయణమూర్తి, అద్ది 
సలి లి వెంకటప్నయ్య, చుండూరి నాగభూషణం భూరి 
విరాళాలిచ్చారు. 

దాసు మధుసూదనరావుగారీ 
ఖద్దరు దుకౌణం. పెట్టారు. 

శనుల కూర్మయ్య బెజవాడ జాతీయ ఉన్నత 
పాఠశాలలో మెట్రిక్యులేషన్ పాసయి కాశీ హిందూ 

సంవ తృరంలోనే 



నోం[గౌయ భరి [తో 

విశ్వవిద్యాలయంలో మొదటి హరిజన విద్యార్థిగా 

గాంధీగారి సిఫార్పుపై చేరాడు. ఆ తర్వాత ఆయన 
రాష్ట్ర) మంతి అయ్యాడు. 

1921 మార్చి 31, ఏప్రిల్ 1 తేదీలలో అఖిల 

భారత కౌాం(గెను సంఘ సమావేశం బెజవాడలో 
అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఇక్కడ ఆమోదించిన 

తీర్మానానికే “బెజవాడ కార్యక్రమం” అని పేరు 
వచ్చింది. ఇక్కడే కౌం(గస్ పతాక రూపు రేఖలు 

సిర పరచారు. ఈ సభకు అఖిల భారత నాయకులు 

రావడంవల్ల లక్షలాది జనం వచ్చారు. కావలి శంకర 

రావు న నాయకత్వాన వలంటీర్లు పనిచేశారు. తొక్కిస 
. లాటలో ముగ్గురు మరణించారు. దుగ్గిరాల గోపాల 

కృష్ణయ్యగారి నాయకత్వాన ఎ్యర్రబట్టలు. ధరించిన 

నలంటీర్లు ఆ తర్వాత సభలను జయ్మపదం చేయ 
డంలో 'కృషిచేసారు. 

ఆ మహాసభరోనే మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి తన 

నగలన్నిటినీ గాంధీకి ఇచ్చివేసింది. విచేఖ్ వస్తా ఏలు 

తగ లబెట్టి, ఖద్దరు ధరించింది. 

ఈ మహాసభ బెజవాడలో నే గాక, కృష్టాబిల్తా 
లోను, రాష్ట్రంలోను ఆ తర్వాత జాతీయోద్యమానీకి 

గట్టి పునాదివీసింది. 

“921 సె పెంబరులో కృష్టా పుష్క_రాల సంద 

రంగ కాం(గెస్ శాంతి సెనికులు యాత్రికులకు 

వ చేశారు. గాందీ మైదానంలో రోజూ సభలు జరి 

డి వివిధ (ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన నాయకులు 

ఆ సభలలో ఉపన్యసించి జాతీయ భావాల్ని (ప్రచారం 
చేసేవారు 

బెజవాడలో పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కాం(గెస్కు 

కార్యస్థానమై వేలాదిమంది న్భ్యుల్ని చేర్చించింది. 

సభలు ఉత్సవాలు, హరాశ్లు జరిపింది. 

1921 ఆఖరు భాగంరో యో రాష్ట్ర కాం(ెస్ 

సంఘం బెజవాడలో మా వేశ మైంది. కృష్ణా, 

గుంటూరు, గోదావరి జిల్లాలలో పన్నులు చెల్లి రచ 

నిరాకరించాలని తీర్మానించింది. కొని తర్వాత గాందీ 

గారి సలహాపై , పన్నులు చెల్తి ంచవలసిందిగా 

కాం(గెస్ (ప్రజల్ని కోరింది. 

1922 చివర భాగాన శాసనోల ౦ఘనం జరుపుటకు 

దేశం సిద్ధంగా వుందా లేదా అని తెలుసుకు నేందుకు 

మోతీలాల్ న్యెహూ నాయకత్వాన ఓ కమిటీ బెజవాడ 
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వచ్చింది. మునిసిపల్ సంఘం వినతిష్మతం సమ 
ర్చించింది. ఆ కమిటీవారు బహిరంగసభలో ఉపన్న 

సించాక గుంటూరు వెళ్లారు. అక్కడ ఎవరూ శాంతి 
సైనికులుగా జండా పుచ్చుకుని రాకూడదని 144 
సెక్షన్ (ప్రభుత్వం |పయోగించింది. వందలకొద్ది 
కౌం్యగెస్వా రు ఆంధ జిల్లాలు అన్నిటీనుంచీ వచ్చి, 

ఆ నిషేధా జల్లి ఉల్పంఘీంచారు. 

జెళ్ళలో పెట్టారు. ఇంకా పెటేందుకు స్థలం చాలక 
అరెస్టులు మాని వేశారు. అరెస్టు అయిన హెని నాలు 
గె దు రోజులు వుంచి విడుదల. చేశారు. కొందరికి 

జరిమానాలు వేశారు. 

కాట్రగడ్డ రఘురామయ్య, కాకుమాను లక్ష్మయ్య, 
పెవర్ల వెంకీటసు సుబ్బయ్య, నల్లూరు పాపయ్య మొద 

లె న "ఆరుగురు పశ్చిమ కృష్ణానుంచి అరెసయ్యారు 

వారికి జరిమానాలు విధించబడౌయి. 

1928 నాగపూర్లో జరిగిన జాతీయ పతాక 

సత్యాగ్రహానికి మఠం వాలసు_బ్రహ్మణ్య గు ప్త +పోతిన 

గణపతిరావు,  మన్మధరావు, బంక అచ్చయ్య 

పా(తుడు మొదలగువారు 9 మంది బెజవా డాడనుండి 

వెళ్ళి, అక్కడ సత్యాగ్రహం చేసి తలొక మాసాల 
శిక్ష అనుభవించి వచ్చారు. మరల గో సంవత్సరం 

లోనేమఠంబాల సుబహ్మణ్యగు ప్త పగారికి 108 సెక్షన్ 

కింద ఒక సంవత్సరం శిక్ష విధింపబడింది. 

దక్షిణ హింద్మిపచార సంఘంవారు పశ్చిమకృష్దా 

లోను. వెజవాడలోను, జిల్లాలోని (గ్రామాల్లోను 

యువతీ యువకులకు హిందీ 'శేక్సించారు. 

తరుచుగా ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం(గెస్ సంఘ కార్య 

సానం విజయవాడలోనే పుంటూ వచ్చింది. ఈ 
క్లీంఘంనారు, తమ కార్యస్థానానికిగాను ఒక భవనం 
కొని ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి 

నరక చిహ్నంగా శంగరక్న | భవనం” అని 

"పేరు షె పెట్టారు. 

1924 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర స్వరాజ్య పార్టీ కౌర్య 

స్థానం కూడా విజయవాడలోనే వుండేది. దానికి 

అయ్యదేవర కాశేశ్యరరావుగారు అధ్యక్షులు. డాక్టరు 

ధన్వాడ రామచం[ద్రరావుగారు (ప్రధాన కార్యదర్శి. 

1020 ఎన్నికలలో పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కూడా 

శాసనసభలను బహిష్కరించింది. అనేకచోట్ల కాళీ 

బేలట్ పెపెలు సంపబిడ్డాయి. 

వందల. మందిని 
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1928 సంవ తరంలో ఢిల్రీ లో జరిగిన (ప్రత్యేక 

దేశీయ నహాజనసభలో కొం(గెస్వారికి, ఇష్టమైతే 
శాసనసభలకు వెళ్ళవచ్చునని అనుమతించారు. "కాని 

సశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కౌంగగెస్ వాళ్ళివరూ శాసన 

సభలకు నిలబడలేదు. 

1925 డిసెంబరులో  కాన్ఫూరులో జరిగిన 
కౌం(గన్ మహాసభ, కాం గెస్ అభ్యర్హుల్ని నిలబెట్టి 

శాసనసభలకి పంపాలని తీర్మానించింది స దాని|ప్రకారం 
1926 ఎన్నికలలో కృష్ణాజిల్లా తరప్రన మ(ద్రాసు 
శాసనసభకు ఆంధ్రరాష్ట్ర" కమిటీ ఇద్దరు. అభ్యర్థుల్ని 

నిలబెట్టింది, పోటీ తీవంగా జరిగింది. జస్టిస్ పార్టీ 
పక్షాన "మీర్జాపురం జమిందారు, కౌంగస్ పార్టీ పక్షాన 
అయ్యదేవర కాశేశ్వరరావుగారు శాసనసభ్యులుగా 
ఎన్నుకోబడ్డారు. 

1928 ఫిబవరి నెలలో "సెమన్ కమిషన్వారు 
గుంటూరువెణతూ బెజవాడ ₹లుసేష షనులో కొంత 
సేపు ఆగారు. అప్పడు చెజవాడ్ కౌరగెన్ యువకులు, 
వారికి నల్ల జండాలు చూపారు. బెజవాడ మున్సిపాలిటీ 
వారు సెమన్ కమిషన్ను బహిష్కరి స్తున్నామనీ, 
వెనక్కి. న్మ్మ తీర్మానించారు. ఆ తేర్మానాన్ని 
తమ డ'ఫేదారుద్వారా క కాశేశ్వరరావుగారు సై మన్ 
అందచేశారు. 

1929 డిసెంబరులో లాహోర్ కౌంగెస్, మహా 
సభ సం పూర్ణ స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని అంగీకరించి, 
శాసనసభ్యులందరినీ రాజీనామాలు ఇవ్వాల్సిందిగా 
కోరింది. అపుడు కృష్ణాజిల్లా కౌం(ెస్ తరపున 
అయ్యదేవర కాశేశ్యరరొవుగారు తన శాసన సభ్య 
త్వానికి రాజీనామా ఇచ్చారు. 

వీరు శాసనసభ్యులుగా వున్నకాలంలో నూకల 
వీరరాఘవయ్యగారు. మొదలగు సహాయ నిరాకరణ 

వాదులకు చెందిన సుమారు 200 యకరాల మాగాణి 
భూమినీ (పభుత్వం దూగాణీ ఆయకట్టు నుంచి తొల 

గించింది. ఈ విషయమై శాసనసభలో పట్టుపట్రగా, 

మరల ఆ భూమి పల్లపు ఆయకట్టులో చేర్చబడీంది. 
పాఠశాలలో హింటేని (ప్రవేశ ఫ్ పెట్టుటకు (ప్రభుత్వ 

అనుమతితై వీరుక సి చేశారు. 
1029ల గాంధీజీ ఆంధ్ర పర్యటనకు వచ్చి, 
'మొదట పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాకు విచ్చేశారు. అస్సుడు 

ఈ జిల్లా ప్రజలు మహోత్సాహం (సదర్శించారు.. 

త్య తై జిల్లా 

బెజవాడలో అం ధరాష్టల మహాసభలు 

1929 నవంబరులో ఆంధరాష్ట్ర మహాసభలు 

నాగేశ్వరరావు పంతులుగారి దుర్గాకళా మందిరంలో 
అతివై భవంగా జరిగాయి. ఈ సభకు జయం తిప్పరం 
జమీందారు ఆహ్వానసంఘ అధ్యక్షులు, నడింపల్లి 

లక్ష్మీ నరసింహారావుగారు అధ్యక్షులు. 

రాష్ట్ర యువజన మహాసభకు ఆహ్వాన సంఘా 

ధ్యక్షుడు వల్ల భనేని 

అధ్యక్షులు కె. ఫ్. నారిమన్ గారు. 

రాష్ట్ర మహిళాసభకు ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షురాలు 

తుర్లపాటి రాజరాజేశ్వరమ్మగారు, అధ్యక్షురాలు 
డాక్టరు ముళ్తు లక్ష్మి రెడ్డిగారు. 

“ఆంధ్ర స్థానిక స్వపరిపాలన సభకు ఆహ్వాన 

సంఘాధ్యత్తులు కల్రిండి గంగరాజాగారు, అధ్యక్షులు 

. వెంకటపతి రాజుగారు, 

అం, ధమహాసభకు ఆహ్వాన సంఘా ధ్యక్షులు 

కట్టుమంచి కొళందరెడ్డిగారు, అధ్యక్షులు కడప 

కోటి రెడ్డిగారు. 

ఈ “సభలు రానున్న స్వాతం్యత్య సమరానికి 

ఎంతో (ప్రోత్సాహం కలిగించాయి. 

ఉప్పు సత్యాగహం 

1930 మార్చి నెలలో గాంది 80 మంది అను 

చరులతో ఉప్పుసత్యాాగహం _ చేయడానికి దండి 
గామానికి నడిచి వెళుతుండగా దారిలో బోర్సాదువద్ద 

కొండా వెంకటప్పయ్య, _ కాశేశ్వరరావు, సొంటి 
మూర్తి, దండు నారాయణరాజుగార్లు మహాత్ముని 

దర్శించి వచ్చారు. 

మార్చి 81 న గుంటూరులో ఆంధ్రరాష్ట్ర 

రౌంటగోస్ కమిటీ ' సమావేశమై శాసనోల్ల ంఘనం 

రుపుటకు తీర్మానించింది. 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కాం(గెస్ సంఘం కాకుమాను = 

లక్ష్మయ్య చౌదరీగారీ” ఆధిపత్యంలో శాసనోల్ల ఘనం 

జరుపుటకూ, తూర్పు కృష్ణాజిల్లా సత్యా(గహు లతో 
కలసి ఊప ఎసత్యాగహం్ చేయుటకూ తీర్మానించ 

బడింది. 

రాజా కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావుగారిని (పథమ 
సర్వసెనాధి పతిగ ఎన్నుకున్నారు, వారు (ప్రజలను 

సత్యాగ్రహం చేయుటకు 'రావల్సిందిగా విజ్ఞప్తి 

వెంక్ట్టటావు చౌదరిగారు, 

య. 



నంగౌమ భరి [త 

చేశారు. ఏప్రిల్ 2 స విజయవాడ ఆంధ్రరత్న భవ 

నంతలో సత్యా_గహ శిబిరానికి అయ్య దేవర కాశేఫ7ల 

రావుగారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. పైల్ రి స 

దహం, మర్నాడు. కశ రాడు బందరు 

చేరారు. పట్టాభి, ముట్నూరి కృష్ణారావు, కాళేశ్వర 
రాపుగార్లు న చేధించిన డక తీసుకువచ్చి, బందరులో 

లు హిరంగ సభ జరిపారు 

టకు దివ్య కొషభధం 

ఉప్పు స్వరాజ్యం పొందు 

అని కాశేశ్వరరాపుగారు మ ఆ 

సభలో ఉపన్యసించారు . ఆ సభలో వారందరికి ఉప్పు 

పంచటం జరిగింది. 

ఏప్రిల్ నెలతో దాదాపు 800 మంది సత్యా 
_(గహులు, ఆంధరత్న భవనంలోని శిబిరంలో 
చేరారు. ఆ తర్వాత వారి సంఖ్య బాగా పెరిగింది. 

వారందరికి భోజన సదుపాయాలు “బెజవాడ వ రకులు 

చేశారు.ఈ సత్యా(గహానికిగాను రు.8500) యోర్నేని 
లక్షీ నారాయణగారు ఇచ్చారు. 

రాజా కోటగిరి వెంకటకృష్ణారావుగాడ 

వెళ్ళాక, డాక్తరు వెలిద౦డ్త హనుమంతరావుగాము, 

వారు కూడా తరెస్తు అయ్యాక డాక్టరు శిపలెంక మలి 

ఖార్జునరావుగాడూ. సర్వ "సీనాధిపతులుగా వున్నారు. 

కోకాకుమాను లక్ష్మయ్య చౌదరి, చేలూరి యజ 
నారాయణశాస్త్రీ, నల్లూరి పాపయ్య గార్లు ఒక 
తర్వాత ఒకరు జై లుకు వెళ్ళేంత వరకూ నియంత 

లుగా పని చేశారు కాట్రగడ్డ మధుసూదనరావుగారు 

జె లుకు వెళ్ళేంత వరకూ గబిరాధిపతిగా నున్నారు. 

కాశేశ్వరరావుగారు ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం(గస్ సంఘ 

ప్రధాన కార్యదర్శిగా వున్నారు. మధునూధనరావు 

గారు 1925 నుండి కృష్ణాజిల్లా కాం_గెస్ సంఘ 

కార్యదర్శిగా ఉండేవారు. 

ఉప్పు సత్యా|గహ సం-ంభం 

ఏపిల్ 9 వతేదీ ఉదయాన సర్వ సేనాధిపతి రాజా 

కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావుగారి నాయకత్వాన 58 
మంది శాంతి సె నికులు" జొతీయ పతాకాలు పట్టుకుని 

వాయిద్యాలు మాగుతుండగా, మహిళలు మంగళ 

హారతులు ఇవ్వగా, జనసమూహం చూసుండగా 

ఆం(ధ రత్న భవనం నుంచి బయలుదేరారు. టంగు 
టూరి (ప్రకాళం, కొండా వెంకటప్పయ్య, రయ దేవర 

" కౌ శేశ్వరరాపుగార్లు వారిని ఆశ్వీరదించారు. 

] 3A 

గ రు జి లుకు 
అనూ 

“ రావుగారి నాయకత్వాన 34 గురు 

"పోరంకి, 

మంతెన, తెన్నేరు, 

97 

ర్ పేట 
ళ్ 

శాంతి సైనికులు. తిలక్ పేట (గవ వడుం 
(పథాన పీధుల గుండా వెళుతూ, అకడ క్కడ 

గృహిణులు యిచ్చే మంగళ కకోదతులూ, 

(ప్రజలు వేసే పూలమాలలూ అందుకుంటూ. కౌలినడ 
కన బందరు బయలుదేరారు. తోవరో మొగలాజ 
పురం, పటమట, సటమటలంక, పోరంకి. ఈడుపు 
గల్లు, పునాదిపాడు, నెప్పల్తి . ఆకునూరు ఉయ్యూరు, 

గా "మాల్లో మకా ములు చేశారు. దారిలో కురు మరో 
17 మంది కొ త సత్యా గహాలను తవా దళంతో 
చేర్చుకున్నారు. విరాళాలు పోగుచేశారు. ఈడు) 

గల్లులో సుంకర రామచంద్రయ్య తమ కుమారుడు 

సత్యనా రాయణ గారిని ఈ దళంలో వ అంటీరుగా 
చేర్చ ఉప్పు సతా [(గహాోనికి పంపారు. 

1930 ఏప్రిల్ 11వ అేదీ సాయం్యత 0 బందరు ' 

చేరారు. అక్కడ గంపలగూడెం కుమాలరాజాగారు 
తూర్పు, పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాల సత్యాాగహం బం కలిసిన 
"మొ త్తం దళానికి నాయకత్వం వపాంచారు. చిన్నా 

పురంలో మూడురోజులు ఉస్సును ఎక్కువగా సేక 
రించి వ్మపిల్ 14 న తిరిగి బందరు వచ్చారు. 

౩ లోపున ఏప్రిల్ 9 న వేలూరి యజ నారాయణ 

శాస్రిగారూ, మరో 5 గురు సత్యాగహుజలు బందరు 
చేరి, సమ్ముదతీరం నుంచి ఉప్పు తెచ్చి బహిరంగ 

సభలో అమ్మారు. 

ఏపిల్ 18 న డాక్త రు వెలిచండ్ల కానుమంత 

"నతాకాగహులు 

బెజవాడ ఆం|ధరత్న భవనం నుంచి బయలుదేరి 

పెనమలూరు, వేలూరు, ఊప్వ్పులూరు, 

మానికొొండ, కాటూరు, కలువ 

పాముల, జబర పూడి, ముటాడ (గామాలమీదుగా 

బందరు చేరారు. 

ఏప్రిల్ 14న గంపలగూడెం కుయారరాజా, 

డాక్ట మీ వెలిదండ్ల హనుమంతరావు, డౌక్త రు ఘంట 

సాల సీతారామకర్మ గార్లు, కృష్ణాజిల్లా మేజి స్రేట్కు 

తాము జరుపుతున్న సతాా(గహొం 'గుకించి “నోటీసు 

ఇచ్చారు. 

ఏపిల్ 16 న కుమారరాజాగారు తమ దళంతో 
బెజవాడ వచ్చి, తాము బందరునుంచి తెచ్చిన ఉప్పును 

బహిరంగ సభలలో పంచి పెట్టారు. కొంత అమ్మారు, 

చాలామంది ఉప్పును కొన్నారు, Te 
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పిల్ 18 న కుమారరాజొగారు తన దళాన్ని 
6 చిన్న చిన్న దళాలుగా విభజించి (గామాలతరో 
ఉప్పు అము్ముటకూ. సతా 5(గహం గురించి బోధించు 
టకా పశ్చిమ కష్లాజిల్లాకు పంపారు. వీరు | 
(గ్రామాలు వెళ్ళి సత్యాాగహ ఉద్యమం గురించి 
ఉద్బోధించారు, 

ఏపిల్ 11 న అయ్య దేవర కౌశేశ్వరరావుగారు 
6 గురు శాంతి సైనికులతో బయలుదేరి నందిగామ 
తాలూకా (గామాలలో బహిరంగ సభలు జరిపారు. 
చాలామంది కొత్తవారిని తను దళంలో చేర్చు 

కున్నారు, 

విజయవాడ వచ్చి ఏ; (పిల్ 12 వ తేదీ సాయం 
కాలం చొాతీయ పతాకొలతో అలంకరించిన ఒక 
(పత్యేక రెలుపెకైలో 80 మంది సత్యాగహులు 
ఎక్కారు. రె లుబం దరు బయలుదేరిపో తుంటే, 
బెజవాడ స్పాట్ ఫారంమీద పజ లు జయ జయ 
ధ్యానాలు “వేశారు. ఆ రాతి వారు బందరు చేరి, 
హనుమంతరావుగారి దళాన్ని కలిళారు. 

ఆ మర్నాడు ఉదయం సా వమీ నారాయణా నంద 
సరస్వతి(పింగళి రికీ నారాయణ గారుసన్యా సా శ్రమం 
స్వెకరించాక పెట్టుకున్న పేరు గారిని బెజవాడ లో 
అరెస్టుచేసి బందరు సబ్ ఏ జె లుకు తీసుకు వచ్చారు 

ఏప్రిల్ ౨1 తేదీ ఉదయం హనుదుంతరావు, 
కౌ శేశ్వరరావుగార్లు తమ దళాలతో సము(దతీరానికి 
వెళ్ళి ఉప్పు సతా హం చేశారు. బందరు శిబిరానికి 
తిరిగి రాగానే. కాశేశరరావుగారిని అ రెస్తుచేసి, "ఒక 
సంవత్సరం శిక్ష విధించి రాజమండ్రి “ 'సెంటల్ 
జైలుకు పంపారు. ఆ మర్నాడు నారాయణానంద 
స్వామిగారిక ఒక సంవత్సరం శిక్ష విధించి, రాజ 
మండి సెంట్రల్ జైలుకు ౩ పంపారు. 

డాక్షరు వెలిదండ్ల హనుమంతరావుగారు బెజవాడ 
వచ్చి "నశ్యా (గహ ఉద్య మూన్ని నడుపుతున్నారు. 
ఎప్రిల్ శీ0న గంపలగూడెం కుమారరాజా, 

కాకుమాను లక్ష్మయ్య చౌదరిగార్ల ని అరెస్టుచేసి 
చెరొక సంవత్సరం శిక్ష విధించి రాజమం డ్రి 
పంపారు. వెంటనే వెలిదండ్ల కే హనుమంతరావుగారి 

పికెటింగ్ ప్రారంభించి కహ ౫ 

క్ర) బ్లా జిల్లా స్వాతం [త్య 

ల రీనులను తమ ఉద్యోగాలు వదులుకొమ్మని 
సించినందుకూ, అలాంటి విషయాలే సెకో 

సి పంచిపెటినందుకూ కొందరు సళ 
_(గహులను (ప్రభుత్వం శిక్షించింది. 

1980 జూన్ 21 న ఆంధ్రరత్న భవనాన్ని 
పభుత్వం నె స్వాధీనం చేసుకుంది. శివిరంతోన్సి 
సత్తా శ్రీలగ హులను కొట్టి, వెడల గొట్టింది. 

సభలు చేయకూడొదని 144 “సెక్షన్ (పయో 
గించారు. కౌంటగెస్ సంఘాలు అక్రమ నంఘాలని 
(ప్రకటించారు. 144 సెక్షన్ ఉల్లంఘించినందుకు, 
[కిమినల్ లా అమె- డ్ మెంట్ చట్టం క్రింద కొందరు 
సత్యా(గహులను అరెస్టుచేసి కిక్షించారు. 

నిసద్ధ నాజ్య యనం 'చదివినందుకూ. పంచి పెట్టి 
నందుకూ, “సత్యా_గహ సమాచార్” అనే అనుమతి 
లేని వారపతికను వైక్సొస్టయిల్ చేసి (పచురించి 
నందుకూ, తాటి చెట్ల గెలలు నరికినందుకూ చాలా 
మంది సత్యా(గహులు నికి క్షించబడ్డారు. (క్రమంగా 
శిక్షల - పరిమితి రెండున్నర 
పెరిగింది. 

ఇక్కడ చిట్టిగారి నాయకత్వాన విజయవాడలో 
సత్యా_గహం జేనందుకు చెట్టిగారిని వారితోపాటు 
కొంతమందిని శిక్షించారు. చాల ఆందోళన 
జరిగింది. 

సత్యా_గహం చేసినవారినందరినీ అరెస్టుచేయక 
ముఖ్యులను మాత్రమే అ రెస్లు చేయటం మొదలు 
పెట్టారు. విదేశవ సు దుకాణాలు, కల్లు, సొరా దుకౌ 
ణాలవద్ద పికెటింగు చేసినందుకు కార్మిక నొయకుడు 

రెం వత్సరాలదాకా 

మరుపిళ్ళే చిట్లి అనే చిన్న అప్పలస్వామిగారిని, 
వారి బృందాన్ని అరెస్టుచేసి శిక్షించారు. 

పికెటింగ్ చేసిన 'సత్యాగహులను కొన్నిసార్లు 
లాలీఛాక్తీ చేశారు కౌ్రగడ్డ మధుసూదనరావుగారిఏి 
పోలీసులు కొట్టారు. ఒక పుట్టుగుడ్డి భువనకడియం 
నాగభూషణంగారికి 17— 61000 వ తేదీన చ్ ఏళ్ళ 
కఠినేశిక్ష విధించారు. 

_పెస్సు ఆర్డినెన్సు,కింద బెజవాడలోని రెండు 
_పెసిలనుండి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున ధరావతు 
లను పుచ్చుకొన్నారు. 

దిగవల్లి శివరావు.  చెరుకుపలి లి వెంకటప్పయ్య 
గార్హ యోజనూన్యంలో నెలకొల్పబడిన ఒక (ప్రచురణ 



నం(/గౌము బరీ (తో 

శాఖ (పజలలో మంచి (ప్రబోధం కావించిందీ. 

సత్యా గహచరితో (కులు 400, |వకౌశకులు 

ఉచితంగా పంచి పిట్లారు. 1. నిర్బాగ్య భారతము, 

2. ఆం|ధ్రపొరుషము" (జాతీయ గీ. రి. ఉప్పు 
కార్థ మము. 

6. నిర్మాణ 

సత్యాగహము, 4. నిర్మాణ 

ర్. బారోలీ సత్యా(గహా విజయము, 

కౌర్య క్రమము (గీతములు), 7. పాంచజన్యము 

(గీతములు, శ. దరిదనారాయణము, శ. విదేశీ 
వస్త్ర బహిష్కారము, 10. సత్యాగహ బోధిని, 
11. (టిటిషి వసు బహిష్కారం, 12. త్రాగుడు 

మానుడు . 

ఈ 12 కరప్మతాలు పశ్చిమ కృష్లాజిల్లా క కౌంగెస్ 

పక్షాన (ప్రచురించి పంచి పెట్లావ. వీబేలో కొన్నిటిని 

ప్రభుత్యం నిషేధించిందీ. వీటివల్ల రె తులు, 

న ర్తకులు, కౌర్మికులలో బాగా (వటి శ్ కలిగింది. 

జై ళ్ళకు వెళ్ళినవారిలో ర తు యువకులే ఎక్కువ 

మంది వున్నారు. కార్మికులరో చాలామంది (తాగుడు 

మానివేశారు. వ్దేశవస్త్ర్ర దుకాణదార్లు, ఇకముందు 

విదేశవస్తా9లు తెప్పించబోమని ఖరార్నామాలు రాసి 

ఇచ్చారు. వర్తకులు తమంతట తాము నాయకులు 

అరెస్టుకాగానే హరాక్ జరిపారు. 

బెజవాడ మున్సిసల్ ఆఫీసుమీద జాతీయ పతాకం 

ఎగుర వేయబడింది. దాన్ని పోలీసులు తీసివేశారు. 

చివరికి గాంధీ -- ఇర్విన్ ఒడంబడిక జరగటంతో 

అస్పటికి జెళ్ళలోవున్న సశ్యా(గహు లందరినీ 

విడుదల చేశారు. వారిలో మహిళలు పాద ర్తి 

సుందరమ్మ, పెరుంబుదూరి సుభ్యదమ్మగార్హ 

వున్నారు. 

1981 మార్చి 5 న గాందీ -- . ఇర్విన్ ఒడ౦బడిక 

జరిగాక, మార్చి 18 న పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా సత్యా 

గ్రహులు అందరినీ విడుదల చేశారు." 

బెజవాడ ఆం(ధరత్న భవనాన్ని పోలీసులు 
9-981 న కాంగెస్ వారికి అప్పగించారు. 

17 వ శకేదీన టంగుటూరి (ప్రకౌశంగారు ఆంధ్రరత్న 
భవనం పై పె మళ్ళీ జాతీయ పతాకం ఎగుర వేశారు. 

విజయవాడ విదేశవస్త్ర దుకాణాలవద్ద, వెలిదండ్ల 
హానునుంతరావుగారు మరి కొందరు ఏ౨ హిళలను. 

యువకులను వెంటబెట్టుకొని ఏప్రిల్, మే నెలల్లో 

99 

ప్రతిరోజూ పికెటింగ్ జరిపారు, దేశవస్తా9ల 

అమ్మకం చాలావరకు పడిపోయింది. 

వెలిదండ్ల హనుమంతరావుగారికి జై లు జీవితం 

వల్ల క్షయ ఉబ్బసం పట్టుకునా వెయి. అయినా వాటిని 

లెక్క చెయ్యక పిశెటింగు నడిపేవారు. వేసవిరో జబ్బు 
ఎక్కువై చికిత్సకోసం మైసూరు వెళ్ళి, అక్కడే 

వారు చనిపోయారు. చేశ, స్వాతం్యత్యంకోసం 

_ప్రాణోలు అర్చించిన ఈ ధీరుని పేరిట, బెజవాడలో 
ఒక పార్కు, ఒక (గ్రంథాలయం నెలకొల్ప 

బడ్డాయి. 

ర కిసెటిల్ మెంట్కు వ్యతిరేకంగా రె తుఉద్యమం 

ప్రారంభమెంది. పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాలో కాట్రగడ్డ 

మధుసూదనరావుగారు రై తుసంఘ కార్యదర్శిగా పని 

చేశారు. సభ్యులుగా 6 చేల మంది చేరారు. న్యాపతి 

సుబ్బారావు పంతులుగారు వంటి పెద్దలు ఈ విషయమై 

బెజవాడలో మ్మదాసు గవర్నరును “దర్శించినా ఫలితం 

లేకపోయింది. ఈ రీసెటిల్ మెంట్ ఆందోళన, 

అప్పుడు ఇంగా గాండులో వున్న గాందీ దృష్టికి తెచ్చారు. 

వారూ ఇండియా సెక్రటరీకి తెలిపినా " వయాజనం 

కలగలేదు. 

రై తుల ఆందోళనలొ తీవ (ప్రచారం చేసిన ఆచార్య 

రంగాగారిని బెజవాడలో 1991 నవంబరులో అరెస్తు 

చేసి, ఒక సంవ త్సరం ఖై దు విధించారు. 

రాష్ట్ర కౌం(గస్ సంఘ కౌర్య దర్శి కాళేశ్వరరావు 

గారిని అఖిలభారత కౌంగెస్ అధ్యక్షుడు వల్ల భాయి 

పశేలుగారు బొంబాయికి పిలిపించి, ఈ విషయమె 

ఆ సమయంలోనే 

నెహూ నెల్లూరు జిల్లాలో తీవ్రంగా జరుగుతున్న 

జమిందారు 3 తుల “ ఆందోళన గురించి ఆంధ్ర 

కార్యదర్శితో - మాట్లాడారు. పన్నుల నిరాకరణే 
శరణ్యమని ఇద్దరూ “సలహా ఇచ్చారు. 

డిసెంబరులో యీడుప్పగల్లులో ఒక 4విరం భారతీ 

రంగాగారిదే తెరువబడింది. మూల్పూూరు చుక్కమ్మ 

గారు అధ్యక్షత వపొంచగా, బెజవాడ గోపాల రెడ్డి 

గారు జాతీయ పతాకం ఎగురవేశారు. 
గాందీ, రౌండ్ పేవీల్ సభ అనంతరం దబొంజా 

యికి తిరిగి వచ్చాడు. వారితో రీ సెటిల్ మెంట్ 
గురించి సర్మప్రదించుటకు కా శే శ్వరరావు, దండు 

నారాయణరాజు గార్లను రాష్ట్ర సంఘం పంపింది, 

సంప్రదించారు. జవహారొలాల్ 
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సామి నారొాయకానందగారు జై లునుంచి విడుద అయ్యాక, విజయవాడ నుంచి సికిం(హైబాద్ వెళా రు. అక్కడ కాంగెస్ సభ్యులను విరివిగా చేర్చారు. కల్లు, సారా దుకౌణాల పికెటింగు చేశారు, అస్సుడు అక్కడి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ 40 మంది వలంటీరను అరెస్టు చేయించడమే కాక, సామ్సులవారిని “| గంటలలో సికిం దాబాద్ నిడిచిపొమ్మని ఉత్తర్వు జారీ చేశాడు, నై జాంలోడి రాకూడదని మరో త్ర త్ రను నైజాం ప్రభుత్వం జారీ. చేసింది, అప్పుడు స్వాములవారు కిర్నూలు వెళ్ళి, ఆ జిల్లా కాంగైస్ ఉద్యమానికి నాయకత్యం వహించి, " దీక్షగా వని చేస్తుండగా గాంధ-ఇర్విన్ ఒడ౦బిడీక5 రోజులలోనే (బిటిష్ ప్రభుత్వం వీరిని జై లుకు పంపింది. 
1982 జనవరి మొదటి వారంలో గుంటూరులో కొండా వెంకటప్పయ్య గారింట ఆం(ధ కౌం|గెను కౌర్య వర్మ సమావేశము జరిగింది. ఆ రాతి వెంకటప్పయ్య గారిల్లు చుట్టుముట్టి కొండా వెంక టప్పయ్య గారిని, (పకాశంపంతులుగారిని అరెను చేస తీసుకు వెళ్ళారు, మరునాత్లు విజయవాడలో కౌ శేశ్యర రావు, కౌ(టగడ మధుసూదనరా వుగారళు సోదా చేశారు. వారికేమీ దొరకలేద్దు. య. 

అఖీల భారత కాం గైస్ వర్కింగ్ కమిటీ 1939 జనవరి 1 న'మరల సత్యాగహం పారంభించాలని నిశ్చయించింది. 5 వ తేదీన బెజవాడలో 144 సెక్షన్ (పయోగించబడింది. 6 వ. తేదీన కేశిరెడ్డి నూర నారాయణ, గలి రాజగోపాలం గారు నిషేధాజలను ఉల్త ౦ఘించి బహీరం గ సభ జరిపారు.” వీరిద్దరినీ “పోలీ సులు కొట్టి వెళ్ళగొట్లారు. 7వ తేదీన. కాశే[్యర రావు, కౌకుమాను లక్ష్మయ్య, రౌటగడ్డ మధు సూదనరావుగారూ, 8 వ్ర తేదీన నూకల వయ్యగారూ అతను చేయబడదు 9వ శ్రేద్రీ ఉద యం ఈ నలుగురికి తలా ఒక సంవత్సరం రాజమండ్రి జెలుకు పంపారు. 
ఆ తర్వాత సత్యాాగహ సమవం అనేక రూపా లుగా పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లాలో జరిగింది, జనవరి నెల్రా రంభంలోనే జిలా అన్ని చోట్లా 144 సెక్షన్ కింద ae) ౧ a) నిషేధపుటు త్ర పద్వలు జారీచేసి, ముఖ్యులలో చార 

మందిని బంధించారు. కౌంగెస్ ఉద్యమంలో చేవ 
రాదని. (పతి పటణంలో 

యా (ప్రతి సలెలోనూ నో 

రిజర్వు పోలీసులను వీధులలో తిప్పారు. జాతీయ జండాలు లాగివేళ్తారు, ఆం(ధ రాష్ట్ర కౌంగగెస్ సంఘం అ కమ సంఘంగా (పకటించారు.. ఆంధ రత్న భవనాని వశపరుచుకున్నారు. కానా గలు చివ శమాన్సి యా దశవర్చుకోన్నారు హ్స్ కృష్ణాజిల్లా జాతీయోససంభూన్ని అ(కమ సంఘంగా (ప్రకటించారు. బహిరంగసభబు, సమావేశాలు నిషే ధించారు. ఉద్యమ సంబంధమైన విషయాలను పీచు రించరాదని ప(త్రికౌఏిలేకరులను ఆదేశించారు. (పంటి గ్ (పెస్లకు ఆంక్షా షృతాలు పంపారు. 
బెజవాడలోను, చుటువట గామాలలోను చారా అణు ఇళ్ళను, (పెస్లను సోడా చేశారు. ఉద్యమంలో చేరిన కొందరికి దిఠ మెన కఠినశిక్షలు విధించి, చేయి రూపాయల అధిక జంైమానాల్రు విధించి (ప్రజల్లో 

భయోత్సాతం కలిగించారు. ఇంటూరి వెంకమేశర రావుగారికి రెండున్నర సంవత్సరాల శిక్షా, పెగా రు. శీ00 ల జరిమూనా కింద రెండున్నర నెలల శిక్షా విధించారు. కాని (ప్రభుత్వం అవలంబించిన ముఖ్య సాధనం కఠినమైన లారీ పయోగం. 
19832 ఉద్యమంలో కూడా కొందరు ఉప్పు సత్యా (గహ చేశారు. మార్చి 24 న ఆరుగురు దేశ "సేవి కలు ఎలుకపాడుతో ఉప్పు సత్యా గహం చేసేందుకు బయలు దేరి, కొన్ని గామాలు కాలినడకను పోరు చారం చేశావు వారిని పోలీనుల నిర్బంధించారు. 

చివరికి మార్చి 28 న కొందరు ఎలుకపాడులో ఉప్పు చేని పంచిపెటగా కొంత డబు ఏ సమకూడింది. చం 

ఉత్సవాలు 
కౌం(గొెస్ ఆదేశానుసారంగా జరిగిన ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న శౌ౮త్తి 'సెనికులు తీవమెన లారీ (పయోగా ౧ యా _ ge అకు గుం సా వెనుకాడలేదు. న్వాతం (త్య దిని త్సవం చ 

మహాత్ముని అరను దినాలు, జలియన్ వాలాబాగ్ 
యు 

' నా లీ 
య్ 

స్యారకడినోత్సవం, ఆఖరి ఆదివారాలో పత్రాక వంద 
i (aa) నోత్సవాటు పలుచోట జరిపారు. జలియన్వాలావాగ్ . 

౧ 
జో 

దినముస 2 మంది వలంటీరు తీవ గాయాలకు గుర Fag) యారు, తర్ న ఉత్నవాలతో ఆరురు దెబ్బలు అ 
ఎ 

Cy తిన్నారు. 

సతాషగహ నమళం ఆరంభించినది మొదలు కాంతి సైనికులు, దేశ సేసికలు తాలూకాలో (ప్రచారం నూ 



నన లలు లగ లట FF నా లన ల. |; 

నం [గోము బోరి[తో 

చేశాదు. కౌం[గెస్ బులిటిన్లు, ఆచ్చు పుస్తకాలు 
పంచి పెట్టారు. ఈ సందర్భంలో (ప్రభుత్యం “కొన్ని 

ప్ప _స్తకాలు నిషేధించింది, గోడలమీద సిరాతో “విదేశ. 
వస్తాలను బహిష్క._రించుడు” అనే వాక్యాలు రాయ 
బడ్డాయి. మార్చిలో “రెడీ” అనే వైక్షోస్తయిల్ 
పరతిక _పారంభించి [పతిరోజూ కాం(గెస్ వా "ర్రలను 
(ప్రచురించారు. దీనివల్ల చాలా (ప్రచారం జరిగింది. 

రాషీ య కార్య (క్రమం కారం ఆగస్టు 18న 
ముగ్గురు శాంతి సైనికులు, సె పెంబరు 1 న ఎడుగురు 
శాంతీ సైనికులు ే జవాడ- ఏలూరు మధ్య గొలుసు 
లాగి కలకత్తా మెయిలు ఆపి, బండిలోని _పయాణీకు 
లకు కరపత్రాలు పంచి పెట్టారు. 

జూలై 81 న 60 మంది శాంతి సె నికులు హాబి 
బుల్లాగార్ నాయికత్వాన ఆంధ్రరత్న భవనం వళ 
పరచుకొ నవో గా 1 మంది త్మీవమైన లాలీఛార్టీకి 
గురై జైలుకు పంపబడ్డారు. ఆగస్తు 25 న అర్హురు 

శాంత 'పైనికులు భవనాన్ని స్వాధీనపరుచుకొ నబ్రో గా 

కొటి అనేస్తు చేశారు. 
ఇ 

సెపైంబరు 5 న మూడోసారి 9 మంది & భవనం పె 
దాడిచేసి శారు. వారిని కొట్రకుండా అంసు చేసి, కొంత 

సేపు న వుంచి వదలి పెట్టారు. ఎందుకంసే, ఆ రోజున 

(బిటన్కు చెందిన. ఇండియా లీగ్ డెలిగేషనొవారు చేశ 
మంతటా పర్యటిస్తూ, బెజవాడలో మకాం చేసి 

వున్నారు, 
నవంబరు 14 న నాలుగోసారి 8 మంది శాంతి 

సైనికులు భవనం పె దాడి జరసగా లారీఛా రీ చేసి 

చెదరగొట్టారు. 
1992 సత్యాగ్రహం ఎదుర 1 నేందుకు (ప్రభు 

త్వం తన పద్ధతులు మార్చింది. పోలీసులు అరెస్టులు 

“మూని త్రీవ్రమెన లారీ చేయటం, త్రీ సతాాగహుల పె 

మురికి నీరు కొట్టడం, వారిని తీసుకుపోయి దూర (పదే 

శాల్లొ' విడిచి పెట్టడం, దీర ర్ల శిక్షలు అధిక జుల్మానాలు 

చేయడం. సత్యాాగహుల లకు శరణ్య మిచ్చినా, 

భోజనం. పెట్టినా, ఫలహోరాలు పెట్టినా శిక్షించడం _ 

ఇవన్నీ (పజలను భయ పెట్టుటకు “ప్రభుత్వం అవలం 

ఖ్ంచిన పద్ధతులు. 

కాటగడ్డ మధుసూదనరా వుగారి తల్లి రామసితమ 

గారు సతా్య(గ హులకు ఫలహారాలు “పెట్టినందుకు, 

101 
ఆమెకు ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్ష రు. 400 జరి 
మానా విధించబడింది. 

ఈ 1932 నాం 26 గురు స్త్రీలు 
సాలతో పని చేశారు. ఈ వీరాంగ 

నలు పొ ందిన “షాలు చేసిన త్యాగాలు, ప్పరుషులు 
త్యాగం చేయడానికి పురికొలాాయి, 

మార్చి 1 వ తేదీ నుంచి విజయవాడలో విదేశ 
వస్ర దుకాణాల పికెటింగు (వారంభమై అక్షోబరు ని 
వరకూ జరిగిండి. తుమ్మల సత్యవ తమ్మ, “ఎక్కల 
పునమ్మ, కోగంటి లక్ష్మ్యమ్మగార్లు పొలీసులు పెట్టిన 
నిరంధాలను ₹ శాంతంగా సహించి పికెటింగ్ కొ 
సాగించారు. 

మార్చి 18 న పాలడుగు వరలక్ష్మమ్మ, కోగంటి 
లక్ష్మమ్మగార్లు పికెటి.గ్ (ప్రారంభించగా, వారిని 
ఫోలీసులు దూర (ప్రదేశాలకు తీసుకుపోయి వదలి 
పెట్లారు. 

“జెలియన్నాలాజాగ్ దినమున ఏప్రిల్ 18 న కొల్లి 
సర లక్ష్మీకాంతమ్మ, సూరపనేని అన్న పూర్ణమ్మ, 
యార్ష గడ్డ ర్ తమ్మ, మెనేని రాజేశ్వరమ్మ, నాదెళ్ళ 
నాంచౌరమ, వీరమాచనేని చిటైమ్మ, అన్నే దుర్గాంబ 
గార్లు జాతీయ : పతాకౌలతో, జొతీయ గీతాలు పాడుతూ 
బెజవాడ వీధులలో ఊరేగుతుండగా పోలీను ఎ నిరం 

ధించి ర్మాతిదాకా కృషానది ఒడున వుంచి విడిచి 

పెట్టారు. ల న్ 

విజయవాడ లో శివాలయప్పు బ్బందం అనే యువ 

కుల జటు అతి పటుదలగా పికెటింగ్ సాగించారు. 
(గామాలనుంచి అధిక సంఖ్యలో విజయవాడ వచ్చి 

ఈ పికెటింగ్ లో పాల్గొని అనేక కష్టాలకు లోన 

య్యారు. ఈ యువకులలో చాలామంది తీప్రమైన 

లాఠీ దెబ్బలు తిని కూడా మరల మరల పికెటింగు, 

చేసి దెబ్బలు తిన్నారు. విజయవాడలో లారీ ఛార్జీలు 

250 సార్లు జరిగాయని అంచనా. 

విజయవాడలో ను, చుట్టుపట్ల పల్లెలరో ను 1932లో 
పికెటింగ్ చేసిన వారిని అకా స్రీయంగా , అతితీ(వంగా 

లాఠీలతో కొటారని, మదాసు శాసనసభలో మితవాద 
సభ్యులు (ప్రశ్నలు వేశారు. వాటి ప బహిరంగ విచా 

రణ జరిపించవలసినదిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కొని 
ప్రభుత్వం విచారణ జరిపించకపోగా, పోలీసులు తమ 
ధరం నెరవేర్చారని జవాబు చెప్పి పూరుకుంది.. 
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ఇండియా లీగ్ డెలీగేషన్ వారు భొరతదేశం వచ్చీ 
సెపైంబరు 8 న విజయవాడ వచ్చారు. సత్యా_గహ 
ఉద్యమ పరిస్తితులను విచారించి వెళ్ళారు. లారీఛార్టీ 
లలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయనీ. అతిత్నీవంగా 
వున్నాయనీ వారికి కొందరు బెజవాడపౌొరులు విన సం 
సమరిించారు. 

కాకుమాను లక్ష్మయ్యగారు, జైలుకు. వెళ్ళాక 
వేదాంతం శంభుశాసు9లుగారు జిల్లా నీయంతలుగా 
పని చేశారు, శంభుశాస్తు 9లుగారిని అ రెస్టు చేయక, అతి 
తీవ్రంగా ఆయనపై లాఠీ ఛార్జి చెశారు. ఆ తర్వాత 
కాకాని, వెంకటరత్నం, తుమ్మల కోటయ్య గార్లు 
ఒకరు జెలుకు పోతే మరొకరు 
వున్నారు. ఇలా ఒకరి తరువాత ఒకరు పదముగురు 
నియంతలుగా వని చేశారు. అన్నే అంజయ్య, 
వేదాంతం శంభుశాస్తుంలు, కృ తివెంటి కుటుంబరావు, 
కేశిరెడ్డి సూర్యనారాయణగార్లు పికెటింగ్ నడిపారు. 

లాఠీ దెబ్బలు తగిలిన ఇతర (గామాల వారిని, 
బెజవాడలోనివారు, తమ ఇండ్లకు ప్రభుత్వ ఆంక్ష 
వల రానీయలేదు. ఇక వారికి” వేర శరణ్యం లేక 
రామమోహన లె (బరీ వరండాలో కొంతకాలం 
చికిత్స కోసం సడొపున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ లె (బరీ 
కార్యదర్శి, గాయపడిన నలింటీర్ణ ను లోపలకు రాని'సే 
ముప్పు వాటిల్లుతుందని, వారిని రాకుండా అటకౌయింప 
చేశారు. అపుడు డాకరు శివలెంక వలి కౌరునరోవు, 
గాదిరాజు వెంకటేశ్వరరావు, స్ట ౦కి రో వెంక 
(టటామయ్య గార్లు పీపుల్చు హోస్పిటల్ (ప్రజల ఆసు 
పత్రి ఒకదాన్ని స్థాపించి, లాఠీ దెబ్బలు ఎక్కువగా 
తగిలిన వారికి చికిత్స చేస్తూ వచ్చారు. ఈ హోస్పి 
టల్ కు గవర్నరుపేటలోని తన భవనాన్ని క్యాటగడ్డ 
రఘురామయ్య గారు ఇచ్చి ధన సహాయం చేశారు. ఆ 
సమయంలోనే గాదిరాజు వెంక పేశ్వరరావుగారి మీద 
(ప్రభుత్వం కేసు పెట్టి 6 మాసాలు శిక్ష విధించింది... 

సుంకర వెంకట సుబ్బారావుగారు ఆంధ్ర రత్న 
భవనం పె దాడిలో పాలొని, తీ వమెన లాఠీదెబ్బలకు రానా ౧ ర 
గురయ్యారు. ఆ సందర్భంలో విధించిన సంవత్సరం 
ఆరు మాసాలు శిక్ష అనుభవినుండగా, ఆయనకు 
జైలులో క్షయవ్యాధి సం(కోమించింది. విడుదలయా (క్ర 
ఆయన “పేదరికంలో, కయ వ్యాధితో తీసుకుంటూ 

నియంతలుగా. 

| శీ ర నేం r= 

ఆం(ధరత్న భవనంలోనే తన దేశం కోసం అనరు 
డయ్యాడు. | 

హరిజనో ద్యమం 
1932 స్టెపైంబరు 18 న గాంధీమహోత్సుని ఉప 

వాస సందర్బంలో హర్తాళ్ జరిగింది. ఆనాడు 
మొదలు హరిజనోద్యమం, మహాత్ముని ఉపవాసం 
గురించి [_పచారం జరిగింది. మహాత్ముని జన్మ దినో 
తవం సందర్భంలో లారీ ఛార్జీ చేయగా 6 గురికి 
గాయాలు తగిలాయి. ' 

ఆది ఆంధ మహాసభను జిలా కౌం(గెస్ నిర్వ 
హాంచింది. 10 చేల మంది సభకో వచ్చారు. ముంజీ 
నారిమన్ నభతో ఉపన్యసించారు. 

ఈ సభ 1929 వ సం॥లో ఆం(ధ మహానభలతో 
పాటు జరిగింది. చాలా బాగా జరిగింది. కృష్ణా ప(తిక 
ఎడిటోరియల్ (వ్రాసింది. 

1938 ఆగస్టులో కృష్ణా పుష్కర సందర్భాన 
కాట గడ్డ మధుసూదనరావు, డాక్లరు ఘంటసాల సీతా 
రామశర్మ, కాకుమాను లక్ష్మయ్య, నూకల వీరరాఘ 
వయ్య, మద్దుకూరి చం్యదశేఖరరాపు పీసపాటి సుబ్బా 
రాపు, బాలచంద్ర ఆపే మొదలగువారు ఖాదీ, చేతి పర్మిశమలు (ప్రదర్శన్ ఏర్పాటుచేసి మహా వైభ 
వంగాజరిపారు . పెద్దఎత్తున ఖద్దరుఅమ్మ టం జరిగింది. 
ఈ (ప్రదర్శనకు వలంటీర్లుగా సుంకర వీరభ్యదరావు, 
చలసాని గంగయ్య, చలసాని రాజగోపాలరావు, 
కంభంపాటి వెంకటరత్నం, వెల్ల ౦కి నరసింహారావు 
మొదలై నవారు పని చేశారు. 

బెజవాడలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర హిందీ మహానభ తర 
పున హిందీ మహో విద్యాలయం స్థాపించబడి హిందీ 
(సచారం బాగా జరిగింది. విజయవాడలో కృషాజిలా | 

ద్ cc హిందీ (ప్రచార మండలి సాపించబడింది. తర్వాత దీనికి 
అనుబంధంగా ఆంధ్రరాష్ట్ర హింది మహా విద్యాలయం 

ఠా కూడా బెజవాడలోనే నెలకొల్పబడింది. 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా హరిజన “సేవా సంఘం వారు, 
కూడా బెజవాడలో హరిజన బాలురకు వసతి గృహం 
నడుపుతున్నారు. 

హరిజన పాఠశాల నడుపుటేగాక, హరిజన విద్యా 
రులకు వసతి గృహం కూడా వర్చాటు చేశారు. 



నం(గొము బ్ర్/త 

1938 డిసెంబరులో మహాత్ముడు పశ్చిమ 
కృష్ణాజిల్లాకు విచ్చేసి, ముఖ్యమైన గ్రామాలు పర్య 

టించడంకో పజలలో అమితో త్సాహం వెల్లి విరి 

సింది, 

1934 జూన్లో (ప్రభుత్వం కాంగెస్ సంఘాలని 
అక్రమ సంఘాలని (పకటించిన నిషేధపు ఉ త్తర్వును 

ఉపసంహరించుకుంది. జూన్ 15 న విజయవాడలోని 

ఆం(ధరత్న భవనాన్ని, రాష్ట్ర కాం(గెస్ సంఘ 

ప్రధాన కౌర్యదర్శికి వప్పగించారు. 

కృష్ణా గోదావరి జిల్లాల అభ్య ర్థిగా కేంద అసె 

బ్రీకి, రాష్ట్ర కాం[గెస్" సంఘాధ్యోక్షు ౫ నా గేశ్వర 

రొవు పంతులుగారిని నిలబెట్టారు. వీరిని సనా తనధర్మ 

పక్షం వారు, హరిజన సమస్యపై ప ఎదిరించారు. నవంబ 
రులో జరిగిన ఎన్నికలలో నాగేశ్వరరావు పంతులు 

గారికి 82 వేల వోట్లు, సనాతన పక్షం అభ్యర్థి 

వేమూరి సుబ్రహ్మణ్య ౩ శా ఫ్ర్రీగారికి 12 వందలనోట్లు 

రాగాఆయన ధరావతు కోలోయారు.పం తులు గారీకి 
వచ్చినన్నివోట్లు భారతదేశంతో మరేఅభ్యర్థికి రాలేదు. 
డిసెంబరు 2న 'ఆంధ్రదేశంనుంచిఎన్ను కో బడిన కేంద 
అసెంబ్లీ కాం(గెస్ సభ్యుల గౌరవార్థం విజయవాడ లో 
గొప్ప "ఉత్సవం, మహాసభ ఉత్సాహవంతంగా జరి 

గాయి. 

సత్యాగహ ఉద్యమాల సమయంలో 
బెజవాడలో జరిగిన కొన్ని విశిష 

6 

సంఘటనలు 

బెజవాడలో ఆం(ధరత్న భవనాన్ని 21.680 న 
శభుత్వం స్వాధీన పరచుకొంది. అక్కడ సత్యా 

గహ శిబిరం నిర్వహాంచుతున్నార నే కారణంతో 
(పభుత్వం ఈ పని చేసింది. అంతకు ముందు కొన్ని 

రోజుల (క్రితం శిబిరాన్ని స్వాధీన పరచు కోడానికి 
పోలీసులు వచ్చినపుడు, ద్వారం వద్ద పుట్టు గుడ్డి 
భువన కడియం నాగభూషణం ఉన్నాడు. ఆయని 

చేతిలో జండా డర ఉండేది. శివిరంలోని వాళ్ళ కంర 

ధ్వనిని బటి ఆయనలోనికి, వారిని అనుమతించేవాడు. 
పోలీసులు వచ్చినపుడు . వాళ్ళకు ఆయన అడ్డు త్రగి 

లాడు. ఆయనకి 17_ ర్ 30 న న రెండేళ్ళ శీక్ష విధించ 

బడింది... 
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కౌంగస్ శిబిరం పోలీసుల చేతుల్లో ఉన్నా అప్పు 

డప్పుడు కౌంగెస్ వలంటీర్లు తిరిగి నె స్వాధీనం చేసు 

కొనేవారు. పోలీసులు అదనప్ప బలగంతో వచ్చి 

తిరిగి సాం వధీన సరచుకొ నేవారు. అలా చేతులు మారు 

తుండేది.- 

డిన్రేటర్హ కాలంలో 

సత్యాగ్రహ ఉద్యమ నిర్వహణకు ఒక్కొక్క 

డికేటర్ను నియమించేవారు. ఆయన్ని అరెస్టు చేపే 

మరో డిక్టేటర్ ము-దుకు వచ్చేవాడు. అలాంటే 

రోజుల్లో. ఒక రోజున సూర్యనా రాయణ, సుకర 

సుక్చారాపులు కౌంగగెస్ జండాలతో నినాదాలు 

జండాలు 

కాం[గెస్ ఆఫీసు పోలీసుల స్వాధీనంలో వుంది. 

ఐనా ఆఫీసు వెనక వైపునుంచి రహస్యంగా పెకి 

(పాకి జండా ఎగురవేశారు. అలాగే సబ్ కోర్టులో 

కూడా కట్టారు. ఉదయం పదిగంటలదాకొ క కాం(గెస్ 

జండాలు 'ఎగురుతున్నట్లు ఫోలీనులు గమనించలేదు. 

తర్వాత వాటిని ఫోలీనుబు తొలగించాటి. ఈ కార్య 

రశమంతఠో నుంకరళ వీరభ్నదరావు వగ రాలు పాల్గొ 

న్నారు. 

కనకదుర్గ కొండమీద నుంచి కన్యకామ్యవారి 
వాట 

స్మృతం వరకు తీగెలపె రింగులతో జెండాలను కట్టి 

వదిలేవారు. అని ద రం వచ్చి తీగల దుధ్యలో 

ఆగిపోయి పుండేఏ. పోలీ గనులకు ఇది కంట 

కంగా ఉండేది. తుపాకులతో జండాలను కాల్సేవారు. 

దానివల్ల ఆ జండాలకు తూట్లు పడడం మినహా అవి 

అలాగే" ఉండిపోయేఏ. చివరికి రింగులకు గుడ్డలు 

కట్టి వాటి” కిర్సునాయిల్ తో తడిపి ఆగలు బెన్రైవారు. 

అవి కాలుకుంటూ జండాల వద్దకు వచ్చి అవి కూడా 

వలంటీర్లు దీనీకి పె ఎత్తు వేశారు. 

కరముక్క-లతో తిక్కా.డి లాగాకటి వాటికి జండాలు 

కట్టి తీగెలపై వదిలేవారు. పోలీసులు తగలబడే కిర్స 

నాయలు గుడులు పంపినా అవి క్మరలకు తగిలి రాలి 
జ్! 

పోయేవి. జండాలు చెక్కు. చెదరకుండా నిల్చేవి. 

కొన్ని కృష్ణానది. మధ్య నఠకు తీగెల మీదనే 

వెళ్ళేవి. అక్కడ ఆగిపోయేని. 

తగలబడేవి. 
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కరవ తాలు 

oe ఇలా రోజు ఏదో ఘటనజరిగేది. 1982 లో, 
కరప(తాలు అంటించుతూ ఉండగా పోలీసుల కంట 
పడి తే అరెస్టు, అందుచేత 18002 ఉద్యమంలో సుంకర 
వీరభ్యదరావు మరి కొందరు వలంటిరు కొ త ఎతులు ల 

౧ అవి అలలే వెశారు. ఒకాయన ముందు మెదాపిండి గల్సిన 
చెంబుతో ముందుకు వెళ్ళేవాడు. బహర్ఫూమికి వెళ్ళి 
వస్తున్నాడని చూసిన వాళ్ళ అనుకొనేవారు. పోతూ 
పోతూ ఎవరూ చూడకుండా ఆయన మెదా పిండిని + 

యె స ంభాల పెన, గోడల పెన, తలుపుల పెన రాసిపోయే వాని య న | వాడు. ఆయన వెనకాల కాస దూరంగా వచ్చే 
రెండో ఆయన కరప[త్రాలను వాటికి అంటించేవారు. 

అవమురవిరుడు సుంకర వెంకట 

ఈడుప్పు గల్లు వా సవ్యులు సుంకర కోటయ్యగారి 
కుమారుడు వెంకట. సువ్చారావు, బందరు నోబుల్ 
కాలేజీలో విడ్యార్థిగా వుండేవారు.మంచి (క్రీడాకారుడు. 
దారి వలోనే సత్యా_గహ ఉవదశమంళతోకి ఉరి ల ఠీ 
తౌడు. బందరు కోనేరు కుందు పె జండా కటిన 

యా యు 
సందర్భంగా తోట నర్సయ్య మొదలగు వారిపె లారీ 
ఛారీలో తీవ్రంగా గాయపడాడు. క్మాటగడ సోదరులు మై 

[o య్ ల అరను అయి ఉన్న కాలంలో “మొగ (లాజస్పరంలో య 

నూతివద చెటుపె జండా కటినప్పుడు పొన్నలూరి ళు రుయా థి 

రాధొాకృషమూరి చెన్నుపాటి మురహారిరావుగా రతో వూ అజో 
గ పాటు లాఠీ ఛార్జీకి గురి అయాడు. చాగరమూడి 

ఆ మల్. వెంకట(టామయ్యగారు కౌటగడ్డ  శ్రీనివాసరాన్స 
వగెరాలతో పాటు అనేక పర్వాయాలు చెటుకు ర న్ రు జండాలు కటి అరెను అయ్యారు. శిక్షింపబడారు. . లయ యా 

| Gg శ్రీనివాసరావు మరి కురవాడుబలవహీనుడుఅయినందున 
వదలి వేళారు.ఆం(ధరత్న భవనాన్ని _ పోలీసులనుండి 
_వళపరచుకొ నే యక్నంలో తనపె జరిపిన లాఠీఛారీతో ర్ యు 

లై 

తీవ్రంగా గాయపడాడు. జెలులో క్షయవ్వాధికి గురి a (cn వి 
అయ్యాడు. . కొన్నాళ్ళు మొగ(రాజపురంలో, 
విశాంతి తీసుకొంటూ వైద్య సహాయం పొందాడు. | దె ం 
చివరకు ఆంధ్రరత్న భవనంలోనే అమరుడయ్యాడు. 

కొ) జ్ఞా జిల్లా స్వంత ౦కి 

EL వివమాత క్మాటగడ్డ రామసతమ్మ 
ళ్ 

కౌటగడ్డ రామసతమ్మగారు గుంటూరు జిల్లా 
మందడం (గ్రామంతో 1883 సంవత్సరంలో జని్కిం 
చారు. 1888ళో విజయవాడ, మొగ్మ్నలాజప్పరం వాస 
వ్యులు కాట్రగడ్డ చినపిచ్చయ్యగారి ద త్ర పుత్రుడు 
కౌటగడ్డ నరసయ్యగారికో ఈమెగారి వివాహం 
జరిగింది. వీరికి సంతానములేదు. 1916లో భర 
వియోగం (ప్రాప్తించింది. కాట్రగడ్డ గంగయ్యగాకే 
పుకుడు మధుసూదనరావుగారిని ఆమె దత్తత చేసు 
కున్నారు. . 

రామఎతమ్మగారు 1932లో జెండా (ప్రతిషాపన - 
సందర్భంలో లారీ చార్జీ లకు గాయపడిన కౌంగెస్ 
వలంటీరను తన ఇంటిలోవుంచి సేవ చేసినందుకు, 
ఈమెకు ఒక సంవత్సరం కశఠినశిక్ష, రు. 400 జం 
మానా (పభుత్వం విధించింది. జరిమానా చెల్లించనం 
దున ఆమె ఇంటోని మంచాలు, కుర్చీలు, బెంచీలు, 
ఇ తడి సామాను చివరికి అట"పీనంతోసహా మై తం 
సామాను స్వాధీనం చేసుకుని” చేలంచేశారు. అయా 
జరిమానాకు సరిపోయే డబ్బు రాలేదని, ఈమెవీ 
ఈమె కోడలు తులశమ్మగారివీ చేతి గాజులు ౧15 
కాసులు) లాక్కున్నారు. రామసేతమ్మ గారిని రాయ 
వెల్లూరు జె లుకు పంపారు. 

పోరీనులు ఇలు స్వాధీనం చేసుకొన్నాక కుటుంబ 
సభ్యులు 'తమ నిమ్మతోటలో పాకవేసుకొని వండే 
రౌ క్ ళా 

Ct "మ ఎతమ్మ గారికి జై లులోపక్ష వాతంవచ్చి కౌలూ, 
చెయ్యీ పడిపోయి రోగపీడితురాలుకాగా, (బతుకు 
తుందనే ఆశలేక మూడు రోజులపాటు శవాలగదిలో 
పడవేశారు. నాలుగోనాడు కొంచెం కోలుకుని (బతికి , 
పూర్తి బై లుశిక్ష అనుభ వించి విడుదలయ్యారు. ఈమె 
_వాణాపాయమైన జబ్బులో వుండికూడా క్షమాపణ 
చెపి బయటకు వచ్చుటకు నిరాకరించారు. 

గాందీ హరిజన నిధి'కె పర్యటనకురాగా, ఈమె 
నంతో షంతో ఆయనకు బంగారుగాజులు, ఒకడఉం గరం 
రు. 18300/. నగదు సమర్పించారు. 1998లో హారి 
జనోద్యమ సందర్భాన, హరిజనులు, సవర్హుల సహ 
పం కి భోజనాలను ఈమె కుమారుడు మధుసూదన 
రాఖీగారు ఏర్పాటు చేయగా వీరి ముఖ్యమైన బంధు 



నం్యగొామ బోరి (తో 

వులు బహిష్కరించారు. దీన్ని లక్ష్య పెట్టక కుమా 

రుడికి అండగా నిలచి, విందును జయ్మప్రదంగా జరి 

పించారు. ఈ ఏందులో పట్టణ (సముఖ నాయకులు 

పాల్గొని, ఈమెనూ, ఈ మెకుమారునీ (పశంసించారు. 

చాలాకొలం ఈమె కుటుంబాన్ని బంధువులు బహిష్క- 

రించారు. కాని ఈమె చలమిచకుండా, (బతికున్నంత 

కౌలం అస్పృశ్యతా 

చారు. 

ఒక ఇంటర్వ్యూలో రామపతమ్మగారు చెప్పిన 

ఈదిగువ మాటలు గమనార మెనవి. 

“1982 జనవరిలో గాంధీగారు రౌండ్ టేబుల్ 

నుంచి తిరిగి వచ్చాక, మూఅక్బాయిని అరెస్టుచేసి శిక్ష 

విధించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు. సత్యా్యగ 

హులు మొగల్ రాజప్పర లోని దావివద్ద చెట్టుకి 

జండాలు కట్టినందుకు, వారిని పోలీసులు కొట్టి పడే 

శారు. వారి బాధ చూడలేక, వారినీ నా యింట్లో. పెట్టు 
కొని, వై ద్యం చేయించి, భోజనసౌకర్యాలు సే రాటు 

చేశాను. 

“అందుకు పోలీసులు వచ్చి నన్ను అరెస్తు చేసి 
తీసుకు వెళ్ళారు. జరిమానా, జె లుశిక్ష చేశారు. జరి 

మానా కట్టనందుకు, మా యింట్లో సామాను జప్తుచేసి, 

మా కోడలు వంటిమీద నగలుకూడా తీసుకుని, వేలం 
వేశారు. వేలంలో ఎవరూ పాల్గొనలేదు. అప్పటి 
(పభుత్వ తాబేదార్లు వాటన్నిటినీ" చవుకగా పొడు 

కున్నారు. ౫ నన్ను క్షమాపణ కోరమని ఓ త్తిడిచేశారు. 

ఏమైనాసరే కోరనని చెప్పాను. రాయవెల్లూరు జైలుకు 
పంపారు. జెలు లో నాకు పక్షవాతం వచ్చింది. 

కై లులోనా కు భారతీరంగా మొదలగు వారుసేవచేళారు. 

తగ్గిన తరా త మధురై జై లుకు నన్ను పంపారు. 

అదేజై యక నాకుమారుడు ఏ మధుసూదనరావును కూడా 

మార్చారు. అక్కడ మళ్ళీ జబ్బు చేసింది. జిల్లా 

ఆసుషతిలో వుంచారు, అప్పటి డాక్టర్ రమణరాపే 

గారు మమ్మల్ని బాగా చూశారు, మాతోఅదే జే లులో 

డాక్టరు లక్ష్మి, పిడికిటి రామకోటయ్య గారు పున్నాయ. 

సంవత్సరం జే జెలులో వున్నాక నన్ను విడుదల 

చేశారు. 

“1998లో హరిజనోద్యమసందర్భంలో స సహపం క్రి 

భోజనాలు ఎర్నాటు చేయగా, అన్నికు: కలవారు 8వేల 

మందికి పెగా వచ్చారు” 
14A 

నివారణ(వతం నిష్టతో పాటిం 

కంభంపాటి 
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ఈడ్బుగల్లు 

ఈడ్పుగల్లులో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొ 

నేందుకు తన్ బిడ్డలను పోత్సహించిన వారిలో 

సుుకర రాముచర్యదయ్యగా రు (వపముఖులు. 

స్వాతం్యత్య సమరంలో వెన్ను చూపవద్దనీ, అలా 

కే తనం (వదర్శి'సే సీ వారికి తన ఇంట్లో సైనంలేదనీ 

కుమారులను హెచ్చరించేవాడట రామచంద్రయ్య 

గారు. పరి పుతులె న సుంకర సత్యనారాయణ (కవి, 

సుంకర వీరభద్రరావు, సుంకర సుబ్బారావు, కోటయ్య 

గారి కుమారుడు సుఎకర వెంకట సుబ్బారాపు సత్యా 

గహ ఉద్యమాల కాలంలో ఈ (గామంలో తాటి 

చెట్లు గెలలు నరికారు. 1982లో సేవా శమం నిర్మిం 

చగా ఫోలీసులు పీకివేశారు. దేవాలయ మండపం ప 

జెండా (ప్రతిష్టించిన సందర్భంగా లారీ ఛార్జీ జరిగింది. 

గాంధీజీ హరిజన నిధికి పర్యటించుతూ ఈ|(గామం 

వచ్చినపుడు నుంకరరామచం ద్రయ్య ౧గారు ఎడ్డు, బండి 

అమ్మి ఆ నిధికి ఇచ్చారు. కో కురు 

ఐనా చెవిపోగు సమర్పించింది. ఈడ్సుగల్లు, చుట్టు 

(పక్కల (గ్రామాలలో భగత్సింగ్ ఉరితప్నించాలనే 

విజ్ఞ ప్తి సంతకాల కార్య(కమాన్ని ఈ 8 (గాను యువ 

కులు నిర్వహించారు. 

న్ 

జ 

చిన్నపిల్ల 

విదేశ వస్త్ర బహిష్కరణ ఉద్యమ కాలంలో 

విదేశ వసాలను ఏ పోగుచేసి కావడిలాగా గడక్యర 

భుజానవేసుకొని వాటిపె ఉంచి బట్టలు మోసినవారిలో 

బాలుడుగా వీరమాచినేని మధుసూదనరావు (ఇప్పటి 

“సినీ డె డై రెక్షర్్ పోగుచేశాడు. మొ. త్తం పోగయ్యాక 

వాటినీ తగులబెట్టారు. 

దేశోద్ధారక నాగేశ్వర రావుగారు యువజన (గంథా 

లయాన్ని ప్రారంభించారు. రాతి పాఠశాలను 

వెంకటరత్ను గారు నిర్వహించారు. 

ఈ. (గ్రామంలో హారిజనులతో సహసంకి భోజనం 

పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించబడింది. 

“ఈడ్పుగల్లు దుకాణ౦పద్ద పికెటింగు చే స్తున్న 

సుంకర సత్యనారాయణ, సుంకర పీరభ(దరావు, 

పర్వతనేని వెంకయ్య, పర్వత నేని వీరరామఘవయ్య, 

చలసాని చర్యదరావుగార్హ ను పోలీసులు చితకబాది 

దుక్కి గడ్డలలో పడేసి శడ్చారు. అరెన్లు చేసి రా(తి 

వేళ్ల రోడ్డపై ఊరూ; పల్లెలేనిచోట విడిచి పెట్టారు. 
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సేవ్మాశమం పీకి వేసి. కలస 

వేలం పెటగా ప్ర వక్క_రూ 
(| 

పాడలేదు. 

గోవా విమోచనోద్యమంలో 

బెజవాడ విద్యాద్ధ రుల బలిదానం 

గోవా విమోచనోద్యమంతో పాల్గొనడానికి, కృష్టా 
జిల్లానుండి వివిధ పార్టీల యవకులు 1955 
ఆగస్లు 15న గోవా వెళ్ళారు. దేశమంతటినుండి 
ఆనాడు అనేక వందలమంది ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొ 
న్నారు. విజయవాడ కమ్యూనిస్టు యువకులోకు 
చలసొని* వెంక టరత్నంగారు నాయకత్వం నహించారు. 
విజయవాడ కాలేజీ విద్యార్దులు, మరికొందరు 
విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు. వీరు కాంటగెస్, 
తదితరో పార్తీల అనుబంద సుఘాలకు చెందినవారు, 
గోవా సరి హద్దుల్లో కొంతమందిని నిరోధించి కొందరిని 
వెనక్కి వెళ్ళేటట్లు చేశారు పోర్చుగీసు అధికారులు. 
మరికొంతమందినీ తమ గూఢ చారులద్వారా మాయ 
మాటలుచెప్పి వంచించి గోవా (ప్రవేశిస్తున్న వారిని 
'కేసిల్ రాక్ సరిహద్దులో తుపాకులకు బలిచేశారు. 
'కేసిల్రాక్ నుండి మార్మగోవాపోయే ర్వెలుమార్లం లో 
ఒక సొరంగంవుంది. సత్యా(గహుదు సొరంగం 
గుండా కౌలినడక వుందని ఒక గూఢచారి నమ్మించి 
తీసుకు వెళ్లాడు. అక్కడ పొంచివున్న పోర్చుగీసు 
సైనికులు "కాల్పులు సాగించారు. అలా తుపాకులకు 
బలియైన వారిలో చాపరాల జగన్మోహనరావు, సూరి 
సీతారాం అనే విద్యార్థులునా ఎరు. అబ్బుల్. అజీజ్ థాన్ 
అనే విద్యార్థి తీవ్రంగా తుపాకి గుండ్లకు గురి 
అయ్యాడు. చాపరాల జగన్న్మోహనరావును '£ పోర్చుగీసు 
వారే తగల పెట్టారు. జగనో్కహనరావు విజయవాడ 
యస్ .ఆర్.ఆరో్ ఓసి.వి.ఆర్ కాలే బీ విద్యార్థి వయన్ను 
19 ఏళ్ళు. తల్లి సం పూర్తమ్మ, తండ్రి సుబ్బారావు 
జగన్మో' హనరావు తన 'అక్క. గారికి తుదిలేఖలో ఇలా 
అన్నాడు : “నా జీవితంలో రెండు ఘనకారా:లు 
చేశాను. ఒకటి అం(ధరాష్ట సాధనకు ఆందోళన, 
రెండు గోవా విమోచన సత్యా_గహంలో పాల్గొంటు 
న్నాను.” 

నూరి పీతారాం వయస్సు. 17 సంవత్సరాలు. 
జన్మస్థలం వుయ్యూరు. తలి ల్లీ స్వరాజ్యలక్ష్మి, తండ్రి 

మొదలే న వాటిని 

క్వ) ట్ల జిల్లా న్నాంతోం [లో 

శోభనా చలపతిరావు. యస్.ఆర్ ఆర్, &సి. వి. ఆర్. 
కౌలేజీ విద్యార్డి. ఈయన మరణవా. రను బెల్లాంలోని 
అఖిలపక్ష గోపా విమోచన సమితి తేలియచేసిరిది, తన 
తంగడికి రాసిన లేఖలో సీతారాం ఇరా అన్నాడు : 
“ఇది నా జీవితంతో ఆఖరిరో దేశంకోసం, 
గోవాలోని నా సోదరులను సోర్చుగిను బంధనాల 
నుండి తప్పించడంకోసం నా ప్రాణాలను అర్చించ 
వలసి యుంటుందేమో.ో* 

ఆ ఊఉ తరంలో ఆ యువకుడు అను మాని ౦చినబ్లు 
గానే చివరకు (పాతాలను అర్చించాడు. 

అజీజ్ ఖాన్ నూజివీడు విద్యార్థి. ఏడు తుపాకి 
గుళ్లు తగిలాయి. లోండాలోని ఆం(ధులు ఈయనకు 
సహాయపడి చికిత్సచేశారు. ఈయన మర ఏడుగురు 
విజయవాడ విద్యార్థులు ఆగస్తు 19 న విజయవాడ 
చేరారు. 

గోవాలో వీరమరణం పొందిన విద్యార్దులకు సాను 
భూతిగా విజయవాడలో హరాళ్, " ఊ రేగింప్ప 
జరిగాయి. ఆం(ధలో అనేకచో ట్ర హౌ రాకొలు జరిగాయి. 
(చూడండి జీవిత చరితలు) ” 

* వనే శ 

1925 మెలవరం జెండా కేసులో 18 మందితో 
పాటు మవన్సింగ్, అనుమర్గ పూడి సీతారామారావు 
(కోడూరు) గార్హ ను కూడా అరెస్టుచేశారు. 

మెలవరంతాలూకా కోడూరు (గామానికి చెందిన 
అనుమర్త పూడి సీతారామారావుగారు బందరు జాతీయ 
పాఠశాలకువెళ్ళి తిరిగివచ్చి కోడూరులో జాతీయ 
పాఠశాలను సాపించి రెండేళ్ళు నడిపారు. 

సీతారామారావు జాతీయ ఉద్య మంలో పాల్గొంటూ 
జిల్లాలో రు మెంబరుగా కాంగెస్ టికెట్టు పె పె "జమీం 
దార్హకు “ వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. రై తుసంఘాల 
నిర్మాణంలో పాల్గొన్నారు, కృష్ణాజిల్లా 3 రె తుసంధు 
అధ్యక్షుడుగా ఎన్నుకోబడి, దాని నిర్మాణానికి కృషి 
చేశారు, కమ్యూ ని సు కార్యకర్తగా చెజ 
వాడలో పనిచేశా. 1950 లో కడలూరు జైలు 
కౌలయ్చులలో చనిపోయారు. . 



గండివాడ తొాలూకో 

1886 రెండవ కార్యగెస్కు (ప్రతినిధులను ఎన్ను 
కోడానికి వివిధ సట్రణాలలో సమావేశాలు జరిగాయి. 

అలాంటివాటిలో గుడివాడ ఒకటి. ఆనాటినుండి 

స్వాతం త్యం సంపాదించేవరకు, స్వాతం(త్య 

సంగామంలో వివిధ దశలలో గుడివాడ తాలూకా 

(ప్రముఖపా_త వహించింది. మొదటి (ప్రపంచ యుద్దా 

నంతరం (టిటిష్ ప్రభుత్వం ర రౌలట్ బిల్లు సవేశ ౩ పెట్టి 

పౌరహక్కు-లను కాలరాయడం మొదలు పెట్టింది. ఇది 

చట్లరూసం ధరి "సే క్ సత్యాాగహ ఉద్యమం ని సాగిస్తానని 

గాం అన్నాడు. 1919 లో గాందీ బెజవాడ వచ్చి 

పుడు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉన్నాడు. రామమోహన 

న ఆవరణలో జరిగిన సభలో రాబోయే 

సత్యా_గహ కార్య(కమ విధానాన్ని వివరించాడు. 

రౌలట్ బిల్లును గర్డిస్తూ కృష్ణాజిల్లాలో అనేక 

చోట్ల సత్యాగ్రహ (వకాలు జరిగాయి, గుడివాడలో 

కరాడ్ దేవాలయాల్లోను, మసిదులలోను సామూహిక 

ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఐ(పిల్ 6 న ఉదయం తొమ్మిది 

గంటలనుండి భజనలతో నగరసంకీ _ర్తన జరిగింది. 

12 గంటలవరకు దేవాలయాల్లో పూజలు జరిగాయి. 

మధ్యాహ్నం 1, శి, రీ గంటలకు మసీదులలో 

సమాజాలు జరిగాయి. వర్తకులు దుకొణాలు కట్టి 

చేశారు. కొందరు ఉపవాసాలు చేశారు. రాశి $8 1/2 
నుండి 1 గంటవరకు మార్క డేయోపాఖ్యానం హరి 

కథ చెప్పారు. రౌలట్ సంకెళ్ళతో బంధించబడిన 

భారతమాత _ చిత్రాన్ని, గాంధీ చితపటాన్ని 

ఆ రోజంతా (ప్రదర్శించారు. 

కాగి జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ తర్వాత 

గాంధీ తాను తల పెట్రిన సత్యా_గహ కార్య కమాన్ని 

విరమించాడు. 

లక్నో కాం. గెస్లో కౌంగెసు.లీగ్లు ఐక్యమై 

భారతదేశానికి ఎలాంటి రాజ్యాంగం కొ వాలో తెలియ 

జేస్తూ తయారుచేసిన (ప్రణాళికపై సంతకాల కార్య 

(క్రమాన్ని ఆనాటి కౌం(గసు నాయకులు (ప్రారంభిం 

వారు. గుడివాడ తాబూకొ కౌతవరంలోని జాతీయ 

పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఈ సంతకాల కార్యక 

నుంలో ఎక్కువ కృషి చేశారు. 

కాల ౦లో 1921 సహాయ నిరాకరణోద్యమ 
సర్వశ్రీ) మాని కొండ వెంకటరామయ్య (ఉరుటూర్సు, 

నందివాడ లక్ష్మీనారాయణ (నందివాడ నందివాడ 

ఆదినారాయణమూ ర్తి (నూతలవాడు తుమ్మలపల్లి 

వెంకటకృష్ణయ్య (గుడివాడ) సుబ్బయ్య (గావ 

వెట్టి- ఉరుటూరు కోడెపోయిన కోటయ్య (గామ 

నాయకుడు _ ఉరుటూర్సు తదు (గామె నూద్యోగా గా 
లకు రాజీనామా చేశారు. మొ తం యూ తాలూకౌ 

చెందిన 12 మంది కరణాలు రోజేనామా చేశారు, 

1922 లో జమీగొల్వేప ల్లి లిలో డాక్టరు పట్టాభిగారి 

అధ్యక్షతన సభ జరిగింది. ఆ (గామంలో జాతీయో 

ద్యమానికి అంకురార్పణ అలా జరిగింది. ఆదూరి 

సోమ సూర్య(ప్రకౌశరావుగారు కరణీకానికి రాజీనామా 

యిచ్చారు. ఆయన 15, 20 మగ్గాలు పెట్టి, (గ్రామస్థుల 
సహకొరంతో వడుకునూలు (పచారం “అయిదారేవ్ళ్ 

సాగించాడు. అంతకొలమూ యీ మగ్గాలు అక్కడ పని 

చేశాయి. 1929 గాందీ హరిజనయా,త, 1930-32 

ఉద్యమాల్లో గుడివోడ, అంగలూరు, కొతవరం, 
నందివాడ జమీగొల్వేప ల్లి, మొదలై న అనేక 
(గామాలు, తాలూకా కేంద్రమూ నిర్వహించిన పాత్ర 
(ప్రముఖమైనది. ఆ తర్వాత కూడా రైతు, యువ, 

సోషలిస్టు. క్విట్. ఇండియా మొదలై న అనేక ఉద్య 

మాలు “గుడివాడ తాలూక, జిల్లా స్వాతం_త్య ఉద్య 
మాలలో  _ప్రముఖప్మ్నాత వహించాయి. ఈ సంద 

ర్భంగా కొన్ని (ప్రముఖ కేంద్రాల గురించి ఇక్కడ 

పనావించాలి. 

కౌతవరం (గామంల్ 
నాటిన _ప్య్రపథములలో కట్టమంచి కొళందరి డ్జిగారు 
ఒకరు. ఈయన , కొన్నాళ్ళు పోలీసు ఇన స్పెక్షరుగా 
పనిచేశాడు. తర్వాత యీ పదవికి రాజీనామా 

యిచ్చాడు. “ఆంధ లక్షీ క్రై ఇండస్టి9యల్ కంపెనీ” 

పేరుతో 1907లో రైస్మిల్లు ఏర్పరచాడు. “ఆం(ధ 

లక్ష్మీ జాతీయ ఏద్యాలయం” నెలకొల్సి, దానికి 

యీ రైస్మిల్లురో కొనుగోలు. విక్రయాల పై “ధర్మ 

నిధి' " వసూలుచేసి, ఆ డబ్బుతో దాన్ని సోషించే 
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వాడు. ఈయన ఎంతటి ఆత్మ గౌరవంగల పోలీసు 
ఉద్యోగో... గొటివాటి (బహ్మాయ్యగారు *నా జీవన 
నౌక* (గంథంలో తెలియచేశారు. 

కంకిపాడులో (టావెలర్చ్బు బంగళాలో ఒక 
గదిలో తన సామాను ఉంచుకొని డ్యూటీ పె, మరో 
గ్రామం వెళ్ళగా 

స్ గ @ పుం డగారు వచ్చినపుడు వాటిని తీసి 
వేయించి తన సామ్మగిని అక్కడ ఉంచాడు. సబ్ 

ఈ వివాదంపె జిలా కలెకర్, జిలా సోలీసు మూప 
ర్నెట్. విచారించి సబో కలెక్టరోచేత క్షమాపణ 
పతం రాయించి యిపించారు. దాన్ని రెడ్డిగారు 
పటం కటించి భ దంగా వుంచారు. త్ర ఘటన పె కృష్ణావ్యతిక కొళందరెడ్డిగార్ని అభినందించింది. 

జాతీయ విద్యాలయాన్ని 1810 నుండి 1919 
వరకు చెరుకువాడ నరసింహంగారు నిర్వహించారు, 
ఈ (గ్రామంతో అనేకమంది జాతీయ స్వాతంత్ర్య 
యోధులను తయారుచేయడంలో యా పాఠశాల 
ద్వారా యాయన చేసిన కృష్ (ప్రశంసనీయం. వంచే 
మాతరం ఉద్యమంగా వృద్ది చెందాక, డాని (ప్రభావం 
యా (గ్రామంపై పడింది. పైన ఉదహరించిన రెండు 
సంస్థలూ యీ ఉద్యమ (ప్రభావంగా జన్మించిన వే. 
అలాగే 1808 లో (గామ సహకార పరపతి సంఘం 
కూడా ఏర్పడింది. 

అల ఇ శ” Oy > 
ద 

సంఘ సంసార (ప్రియులు, (దహ్మ సమాజకులూ 
అయిన రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు, కందుకూరి big త 

ఈ కే జి | ఎరేశలిగం పంతుల గార శిషకోటికి చెందిన లి sa] ': లమ A కోప nag సరో అల అల్ల అదా 
4 

అఆ. బిటుకుదాద, నంఘ నంసా రార (పియుడు, 
అల్ల లే అనో 

యీ (గ్రామస్టులే కౌక్, కృషాజిలాలోన్సి అనేకమంది 
ఆకర్షి ంపబడ్డారు. ఇందుకు నీచర్శానం నా 
రాజాగాదు, తన 

అను కూడా (పో 

£9 

త్ర షా జిల్ల స్తా తంత్రీ 

వరకూ యిందులో (వవేశపెటారు. ఇది గురుకుల 
పద్ధతిలో ఏర్పడ్డ మాధ్యమిక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల. 

విద్యార్థులకు పాఠాలతో పాటు, జాతీయాభిమానం 
నూరిపోసేవారు. అంతేకాక జాతీయ కౌర్య(క్రమా 
లలో ఉపాధ్యాయులు, విద్యారులు పాల్గొనేవారు. 
1918-14 సం॥లలో బాపట , బెజవాడలలో జరిగిన 
ఆంధ మహాసభలకు యీ స్కూలు విద్యారులు వొల౦ 
టీర్లుగా వెళ్ళి సేవచేశారు. 1918 లో చెరప్రీివాడవాడ 
టాగూర్ శాంతినికేతనానికీ, దారిలో నాక్షి గోపాల్ 
వద్ద గోపబంధుదాస్ గారి సత్యజాల విద్యాలయానికీ 
వెళ్ళి చూచి, అక్కడి విద్యా విధానాన్నీ, ఆ పద్ద 
తుల్నీ (గహించారు. 

1916 డిసెంబరు అక్నో కాంగెస్లో జాతీయ 
కౌం(గెస్ _ ముస్తిం లీగ్తో సమాధానవడి ఒర 
(ప్రణాళికను తయాదుచేసి, మాంపేగుకు సమర్చిం 
చింది. ఆ _ణాళిక పె సంతకౌలు చేసిన (ప్రముఖుల్ని 
(పభుత్వం అరెసు చేసింది. అయినా ఈ విద్యాలయం 
ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు కొతవరంలోనేకాక, 
ఆ చుట్టుపక్కల (గ్రామాలలో కూడా తిరిగి, ఆ (ప్రణా 
శికమీద సంతకాలు చేయించారు. కాని వీ రవ్వరినీ 
అరెస్టు చేయలేదు. 

1917 లో ముగ్గురు విద్యార్ధులను వెంటబెట్టుకుని చెరుకువాడవారు సబర్మతీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి గాంధీ 
గారిని సందర్శించారు ఆయనతో జాతీయవిద్యావిషయా 
లపె చర్చించారు. చేతివృ_త్రి ప్రాధాన్యతగల విద్యను 

మె “ఆంధ లక్ష్మీ ఇండ 9యల్ కంపెనీ" డై రెక్టర్లతో భేదాభి ప్రాయం వచ్చి 1919లో 
చెరుకువాడ వారు ఆ _(గాొమం వవలవలసి వచ్చింది. 

మాతృభాషలో దేశపాలన, విద్యాదోధన జరగా లనీ, హిందీ నిర్బంధ ద్వితియ భాషగాను, ఇంగి మ ఐచ్చిక భాషగాను వుండాలనీ విద్య (గామజీవసోన్ని 
ఉద్ధరించేదిగా ఉండాలనీ, ఇందుకు. రాట్నం వంటి 
కుటీర పరిశ్రమలే శరణ్య ౦ అని తెలుసుకోవటంతో బెరుకువాడనారు వాటిని ఈ విద్యాలయంలో (ప్రవేశ 
పెట్రాలని సంకల్పించారు. ఇందుకు కం పైవీ డె రెకరు అ. గికరించనందున ఆయన కౌతవరం సహ వేళ్ళ 

కొని నాటి చెరుకువాడ నారి విద్యార్థులే నేటి 
స్వాతం (త్య సమరయోధు బు. వద్యాధనులు, వారి 

we 



నం/గౌమ బరీ [తో 

శిమ్యల లోని ఈ (గామ ముఖ్య స్వాతంత్ర్య సమర 

యోధులు 1. బొవ్చా వెంకటశేషయ్య ( దేళాభిమాన్సి 
2 చొబ్చా వీరభద్రుడు, 8. బొబ్బా ఆదినారాయణ 

మూర్తి, 4. తాళ్ళూరి దుర్గాప్రని సాదరావు, ర. నార్హ 

వెంకటేశ్వరరావు 8. | కొల్లి సత్యనారాయణ 

7. కోనూరి రామానంద” చౌదరి, §&. వెంకటరత్నం 

గార్లు, 

చెరుకువాడ వారు గామ యువకులకు, పిన్నలకు 

పెదలకు రాజకీయాలను తెలియ చెప్పేవారు. తిరిక 
సవీయాలలో (గ్రామ నడివీధిలో సమావేశమయ్యే 
(గ్రామస్తులకు భారత భాగవతాది. పురాణాలను నాటీ 

రాజకీయాలకు సమన్వయపరుస్తూ రసభరితంగా 

చెప్పి, వారిని ఒప్పించేవారు. అంటరానితనాన్ని 

రూపుమాపేందుకు, హరిజనులతో పాటు (గామసులను 

తన సరసన కూర్చుండబెట్టుకొని విందారగించేవారు. 
ఇంతకుపూర్యం  (బ్రాహ్మాణులు విద్యాధిక్నులె 

ప్రభుత్య యంత్రాంగంతో “ను, పట్టణ రాజకీయాల 

లోను _వముఖప్యాత్ర వహించేవారు. ఈ శతాబ్ది తొలి 

రోజుల్లో (బాహ్మణితరులు కూడా ఆంగ్ల విద్య నభ్య 

సించాకు. (బ్రాహ్మణులతో పోటీవడ టకు, వారితో 

సమానత ౪౦ సాధించేందుకు. ్రాహ్మడోతరుంను 

సమీకరించి కుల మహాసభలు జరిపారు. ఈ (_టాహ్మ 

బత ర ఉద్య మం మొదటి ఆశయం న సాంఘిక. సమా 

నత్వం, (బ్రాహ్మణాధిక్యత తగ్గించుట, ట్రాహ్మణేత 

రులు కూడా జందెం వేసుకుని వేదాధ్యయనం 

చేయటం, తామే పారోహిత్యం వహించటం, వంటివి. 

అంగలూరుతో జన్మించిన త్రిప్పరనేని రామస్వామి 

చౌదరిగారు ఈ ఉద్యమంలొ 

చారు. 

దీనికి ముందు 1910 లో బొబ్బా పన్మనాభయ 

కానూరి దామోద రయ. కానూరి పెదవి 

దాసయ్య, ఎర్నేని కోనయ; గార్ల. ఆధ్వ: 
వరంలో కమ్మ మహాజన సభ జరిగింది, 

(పముఖ? నత వహీం 

కుల మహాజన సభలు 

(పథమ ఆంధ్రరాష్ట్ర 

1910 లో ఆంధలక్ష్మి ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీ వద్ద 

పాటిస్టలంలో జరిగింది. కమ్ముమహాజనుల (ప త్వేకాభి లి 
వృద్దికి ఇది ఏర్పడింది, దీనికి పూర్వం రెడ్డి మహాజన 

(గ్రామంలో దాగిశకేవారు. అందుకని బందరు కౌంగగెస్ 

కమ్మ మహాజన సభ. 

109 

సభ ఏర్పడి, వారి జొన్నత్యానికి పాటు సముయండేది 

కట్టమంచి కొళందరెడ్డిగారు కమ్మ మహాజనసభ సాప 

ఆవశ్యకతను గురించి ఈ (పొంతప్ప 

తెలి సారు. చల్ల పల్తి 

అ 

కమ్మ వారికి 

కుమారరాజా యారో ర గడ్డ 

అంకిసీడు ప్రసాద్ను“ మహాసభకు అధః కక్షత వహించ 
డొసిక్రై ఆహ్వానించగా, వారు కారణాంతరా రాలవ ల 

రాలేకపోయారు. అప్పుడు నాగాయతిస్స వా వా సప్పః లు. 

క. ఠఈంనేని వెంకటరరగయ్య గారు ఢా సభకు కే 

పత్యం వహించారు. ఈ సభ పథమ కార ్యసిర్వ్యాహ 

వర్గానికి కార్యదర్శిగా వొచ్చా పద్మనాభయ్యగారు 
ఎన్నుకోబడ్డారు. | 

36 

tx to 

నాటి ఈ (గామ యువకులు (జాహ్మణేకర ఉద్య 
ప 

మాన్ని అభిమానించినా, జసిస్ పారీ లోకి ఆకరి ౦ప 
ట్ర టె 

పడలేదు. అంచేత ఈ [గామం ఆ తరాఇత “దా 
మ. 

Gr 

యోద్యమాలలో సముచిత పా నిక షిహాం చింది. 

1010. 0 మధ్యకాలంలో జాతీయోద వ్యమం గురించి 

(ల్ బం చేందుకు. బందరు నాయకులు కోజలె హను 

ంతరావు, పట్టాభి సీతారామయ్య, చెన్నా(క్రగడ 
సు ర్తి, కోతా సేతారామళా ప్రీ, చిల్ల రిగె శ్రీనివాస 
రావు, నల్లూరి సూర్యనా రాయణ గా కెతవరం 

తరుచుగా వచ్చేవారు. అభ్యుదయ భావాలు కలవారు, 
ఎలో 

అందరి మన్ననలు పొందినవారు, ఒక టీముగా షె 

చేసేవారూ ఎస్పుడూ పదిమంది యు వ కో 

జు 

కులు eo 

నాయకులు ఈ (గామమన్నా, ఈ (గామ యువ 

లన్నా ఎక్కువ అభిమానించేవారు. 
డొక్కరు పట్టాభి, వల్లూరి సూర్యనారాయణరా రావు 

గార్హ కృషివల్ల 1918 “రో శ _(గామంలోని శెవ 

వై స్తవాలయాలు స|క్రమ పాలన కిందకు వచా 

వడ మూడి వారిలో 14 వారస కుటుందాల పక్షాన 

కోర్టులో వ్యవహరించి, ఆంధ జాతీయ క 

శాలను 15వ కుటుంబంగా చేర్చి, గెలిచాక 

తాను ఫీజు పుచ్చుకో కుండా, వారసుల చే 20 యక 

రాల భూమిని ఆం(ధ జాతీయ కళొకా అకు ఇప్పి 

చారు వల్లూరి సూర్యనారాయణరా పుగారు, అం తేకొక 

80 సెంట్లు స్గలమూ, అందు లని ఒక పక్కా డౌడా 

కూడా ఈ క్రళాశా లకు దానం చేశా వల్లూరివా రు, 

భోగరాజువారు ఈ (గ్రామ పెద్దల నుంచి “చందాలు 

కళాశాలకు “ఇచ్చేవారు, జాతీయ 

లీ 

i ల] 

యు. 
లో 

ల 

షష 

వసూలుచెసి, ఈ 



110 

(పయోజనం కోసం చందాలు అడిగేందుకు బందరు 
(పముఖులు వచ్చినప్పుడల్లా, ఈ (గ్రామస్థులు వారికి 
తమ శ క్త్కొ ది చందాలు ఇచ్చి పంపేవారు. 

ఈ (గామంలో ని జాతీయ విద్యాలయ అధ్యాప 
కులు, విద్యార్థులు, చుట్టుపక్కల _(గామాలకు వెళ్ళి, 
కాం(గెస్.లీగీ పణాళికపె పె ఎక్కుున సంతకాలు పెట్టిం 
చారు. సంతకాలు చేసిన వారిని, ఆ రోజుల్లో (ప్రభు 
త్వం అరెస్టు చే చేది. ఆవిధంగానే బందరులో 
కోపల్లె హనుమంతరావు, పట్టాభి, ముట్నూరి కృష్టా 
రావుగార్హ ను సంతకాలు చేసినందు శే అరెస్టు చేశాడ. 

1921 లో బెజవాడలో ఎ. ఐ. సి. సి. "సమావేశం 
నిర్ణయం _పకారం కృ బై జిల్లా లో “తిలక్ నిధి” 
2§ వేల రూపాయలు వసాలు చేశారు. కౌతవరంలో 
రు. 500 వసూలు చేశారు. 

బెజవాడ మహాసభకు విచ్చేసిన గాంధీకి ఈ (గామ 
సులు (ప్రత్యే కంగా ఖద్దరు బట్టలు తయారుచేసి సమ 
ర్పీంచారు. వారితో ముఖ్యులు : కానూరి చిన వెంకట 
దాసయ్య, దేశాభిమాని బొబ్బా వెంకట శేషయ్య గార్లు. 

ఈ సభకు పూర్వమే ఖద్దరు ఉత్పత్తి తికి ముందంజ 
వేసిన గామం కౌతవరం ఒక్కుౌే. ఆనాటినుండి 
1880 వరకూ సహకార పద్దతి పె ఖద్దరు ఉత్స త్తి 
సంఘం ఏర్పడి పని చేసింది ఇందులో 40 మగ్గాలు, 

40 రాట్నాలు పని చేసేవి. అల్లాడ వారి తోటలో 
44 కుటుంబాల వారు (సత్యే కంగా ఖద్దరు. ఉత్పత్తి తి 
చేసేవారు. అం కేకొక 1922 తో తాళ్ళూరి ్రీరాములు 
గారు, 6 వేల రూపాయల మూలధనంతో, తన 
భూమి పాకలు వేయించి ఖద్దరు ఉత్పత్తి తి చేయిం 

. 18921 ఎ. ఐ. సి. సి. సేమావేశం న నిర్ణయాలకు 
4 వ్ కవల వీరూ, వీరి భార్య సుబ్బమ్మ గార 
తము విలువై న విదేశీ వస్తాలను (గామ నడివీధిలో 
గుట్ట వేసి తగులబెట్టాడు, ఆ తర్వాత “తిలక్ నిధొతో. 
నిమీ త్తం లేకుండా స్వంత బాధ్యతమీద ఖద్దరు ఉత్స 
చీకి దర్షాము. 

1928 కాకినా కొం (గెస్ మహాసభకు దేశాభిమాని 
బొబ్బా వెంకట వ డా॥ ఎ.బి. నాగేశ్వరరావు 
(మాజీ మంత్, బొబ్బా ఆదినా రాయణమూరి, 
తాళ్ళూరి దుర్గాప్రసాదరావు, తాళ్ళూ3 నారాయణ 
మూ ర్తిగార్లు వేలుటీర్లుగా వెళ్ళి సేవ చేశారు. ఎ. బి. 

క్ర) థి జిల్లా న్యాళోం(త్యోః 

నాగేశ్వరరావుగారు కొతవరంలోనే వుంటూ బందరు 
వెళ్ళి విద్యాభ్యాసం చేసేవారు 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో గుడివాడ తాలూ 
కౌకు చెందిన 19 మంది కరణోలు, తమ పదవులకు 
రాజీనామా ఇచ్చారు. 

(ప్రచార౮ానిక్రై ఈ (గ్రామం వచ్చిన ఒక కరణంగోరికి 
భోజనం పెట్తాకన్న రాజ(ద్రోహ నేరారోపణతో 
కొతవరం (గామ కరణం తాళ్ళూరి దశరధరామయ్య 
గారిని సస్పెండ్ చేశారు. 

1922 తో చెరుకువాడ నరసింహంగారిని అరెన్లు 
చేసి, పోలీసులు రాజమండ్రి సెం్బటల్ జై లుకు 
తీసుకు వెళు తుండగా, ఆయనవద్ద చదు వుకున్న 
చి _త్ర జల్లు చలపతిరావుగారు, గుడివాడ తాలూకా 
ఆఫీసు ' ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి, రాజీనామా 
స్యత్రాన్ని గురుదక్షిణగా, గుడివాడ రె రై ల్వేష్తాట్ ఫారమ్ 
మీద ఆయనకు సమర్పించారు. 

10 25.80 మధ్యకాలంలో గుడ్డ వల్లేరులో (గామ 
పునర్నిర్మాణ కేంద్రం ఏర్పడింది" ఈ సంస్థక్షు 
సూసర్ వై జరు గురుజాడ రాఘవశర్మగారు. వీరు 
కవుతరంలో కౌపురం వుంటూ ఉప్పునత్యా._గహంలో 
పాల్గొనేందుకు బందరు వెళ్ళి అక్కడ అరెన్లు 
అయ్యారు. 

1929 లో ఖద్దరుయా(త్ర సందర్భాన గాంధీ ఈ 
(గామం విచ్చేశారు. అప్పుడు కౌనూరి చిన వెంకట 
దాసయ్యగారు గాంధీకి రు. 1116 లు నాంతసామ్ము 
విరాళంగా ఇచ్చారు. వడ్ల మూడివారి 

. 800 లు విరాళం ఇచ్చారు. 

రాను గవర్నరు బందరు రాకను బహిష్క 
రించి, నల్ల జండాలు చూపాల్చిందిగా పిలుపు ఇచ్చిన 
వారిలో ఒకరు దేళాభిమాని బొబ్బా వెంకట శేషయ్య 
(కృష్ణాజిల్లా కౌం(గెస్ కార్యదర్శిగారు. ఈ సంద 
ర్భాన 26 మందిని పభుత్వం అరెస్టు చేసింది. 
12 మందిని రోడ్డుమీదనే అటకాయించి 'తిప్పిచేసింది. 
అలా అటకౌయిం౦చబడిన వారిలో నార్ల వెంకేశ ర 
రావు, కల్తి మాధవరావుగారు వున్నారు అరెస్టు 
చేయబడిన ల0 మందిలో బోహ్చే వెంకట శేషయ్య, 
వడ్త మూడి సత్యనారాయణ, బొబ్బా ఆదినారాయణ 
మూ రి, బొబ్బా రంగారావుగార్లు వున్నారు. నొ్వ్చా 
వెంకట శేషయ్యగారికి 4 వారాల కరఠినశిక్షగానీ, ఒక 

వాఠరనులు 
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సంవత్సరం విడిఖె దుగాని విధించింది. మిగతా 

ముగ్గురికీ 4 వారాల కఠినశిక్ష విధించారు. బొబ్బా 

రంగారావు, వడ్రమూడి సత; సారాయణగార్హ తరపున 

జిల్లాకోర్తులో అపీలు చేయగా పోలీసు కేసులు కొట్టి 

వేయబడ్డాయి. కేసులు కొనే సేలోగా వారిద్దరూ 

45 రోజాలు జై లుజీవితం అనుభవించారు. జేశాభి 

మాని, ఆదినారాయణమూ రిగారు తరఫున అప్పీలు 

పడ వేయనందున  ఆదినారాయణమూ రిగారు. రాజ 
మండి, తిరుచునా పల్లి సెం్యటల్ జై ళ్ళలోనూ, 

దేశాభిమానిగారు రాజమం।డి, రాయవెల్లూరు సెం|టల్ 

జైశ్ళలోను శిక్ష అనుభవించారు. 

బందరు నల్ల జెండాల కేసులతో ఆరంభమెన 

శిక్షలు, కృషాజిల్తాలోని సత్యాగహోద్యమానికి 
' ae ఇని 

అంకురార్పణ అయ్యింది. 

ఉవ్వుసత్యాగహం (1930) 

బందరు, చిన్నాపురం, కొతవరం అంగలూరు, 

ఘంటసాల మొదలై న 115 శేందాలలో వాలంటీర్ల 

కోసం శిబిరాలు ఏర్పాటుచేశారు. నాటి తూర్పు కృష్ణా 

జిల్లా కౌంగెస్ సంఘం అధ్యక్షులు కానూరి చీన 

వెంకట దాసయ్యగారు వంద (గామాలు సంచారం 

చేశారు. వీరి సమరోత్సాహం అనేక సమరఘటా 

లలో పనిచేసింది. న 

బ్బా వీరభద్రుడుగారి చావిడిలో వాలంటీర్ల 
నిరం ఏర్పాటయింది. సమర కార్యక్రమాల్లో 

విశేషంగా కృషిచేసినవారు కానూరు చిన వెంకట 

దాసయ్య, కానూరి బలరామయ్య, కానూరి రొమా 

నంద చౌదరి, కానూరి వెంకటరత్నం, వడ్డి అర్హున 
రావు, కొమ్మారెడ్డి వెంకట సువ్బయ్యా, కొల్లి మాధీవ 

రావు, వడ్డమూడీ. వెంకటామయ్య, వడ్డమూడి 

సత్యనారాయణ, తాళ్ళూరి దుర్గ్యపసాదరావు, బొ బ్బా 

వీరభద్రుడు, బొబ్బా వెంకట శేషయ్య (దేశాభిమాని 
బొబ్బా శేషయః (ఈంది వెంకట కృష్ణయ్య), బొబ్బా 

ఆదినో రాయణమూ రీ, బొబ్బా రంగారావుగార్లు. పీకి 

అనేకమంది యువకులూ, (పజలూ తోడ్చడ్డారు. 

(పతిరోజూ నడివీధిలోని రామూలయింవద్ద _పజల్ని 

సమీకరించి, వారికి ఉప్పుసత్యా_గహ ప్రాధాన్యతను 

తెలియచెప్పేవారు. ఉప్పువండి ,ఉప్పు పొట్లాలు అమ్మె 

వారు. పోలీసులు కట్టిన జండాలను చింపిపోరోవే స్తుంపే, 
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వాలంటీర్లు మరల క మే వారు. సోలీసు పేషన్ దగ్గర 

ము ర్రిచెటుమీద కట్టిన జెండా, బందరు-గుడివాడ 

రోడ్డున ఫో మే పోలీసుదశా ల్ని కవ్విస్తున న్నట్లు వుండేది. 

ఓనాడు సమరోత్సాహంతో ' నుగ్రిచెటుమీది జండాను 

కాపాడేందుకు తాహ్మ్శా9 దుర్మొప్రసాదరావు, బొబ్బా 

ఆదినారాయణమూ ర్తి రి, కొమాిరెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య 

గారు జండా వదలకుండా వీ; సులతో పెనుగు 

లాడారు. కాని పోలీసుల దారిని లాఠీలతో త్నీవంగా 

కొటి, జెండాను పీకివేశారు, 1880 జూన్లో గుడివాడ 

కార్సుల సమయంలో దావూద్ ఖాన్చే అవమానింప 
బడిన జిల్లా కాం(గగస్ అధ్యక్షులు కౌనూరి చిన వెంకట 

దాసయ్య ఈ (గామసుడే. 

రీ సెటిల్ మెంట్ ఆందోళన కౌలంలో ఈ (గామం 

లోని వీరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య గారి మీద 144 

సెక్షన్ ఏధించారు. కానూరి చీనవెంకటదాసయ్యగారి 

మీద పన్నుల నిరాకరణోద్య మం లేవనే శ్రారనే నేరం 

మోపి, 7-1-1982 న న శిక్షించారు. 

దేశాభిమాని వొచ్చా  వెంకటశేషయ్యగారు 

2-10-1981 న కీ ర్రిశేమలయ్యారు. పరిది పేద 

కుటుంబం. అంచేత వారి కుటుంబానికి సహాయం 

చేసేందుకు బందరు ఇండియన్ (_డ్రమటిక్ కంపెనీ 

వారు “పాండవ విజయ" నాటకౌన్ని గుడివాడలో 

వ్రదర్శించాలనుకున్నారు. నటులు వేషాలు వేసుకొని 

“స్టేజి మీదికి రాగానే, గుడివాడ మేజి" యు ఆ నాట 

కౌన్ని $ నెలల వరకూ ఆడరాదని నిషేధించాడు. 

1992 జనవరి 24 న వీరసనే గోపాలకృష్ణయ్య 

చౌదరి, దుక్కిపాటి నాగేశ్వరరావు, చలసాని నాగ 

భూషణం, కౌజ వెంకటరత్నం గార్లు బులిటిన్లు రః 

గ్రామంలో పంచి పెడుతుండగా పోలీసులు అరెస్టు 

చేసి, గుడివాడ తీసుకుపోయి, లాకప్లో వుంచి. 

రాత్రి 18 గంటలకి దారుణంగా కొట్టారు. వీరపనేని 

గోపాలకృషయ్య  చౌదరిగారి చెప కొంత తెగి 
[3] 

పోయింది, 

1982 ఏపిల్ 28 న పికెటింగ్ కోసం బందరు 

వెళ్ళగా అట్లూరి జయరాంగారిని పోలీసులు లాఠీలతో 

కొట్టి అరెస్టు చేశారు. 

“1932 జూలై $! న ' బెజవాడలోని ఆం ధరత్న 

భవనం మీదకు దాడిచేసిన ' నలుగురిలో అట్లూరి 
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జయరాంగారు కూడా వున్నారు. వీరికి ఒక సంవ 
త్సరం శిక్ష, వందరూ పాయలు జరిమానా విధించారు. 

1992 తో తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కౌంగగెస్ సంఘం 
లిక రహస్య పత్రిక నడిపింది. “లందు లో (ప్రముఖ 
పాత్ర వహించిన వారు వీరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య 
చౌదరి కానూరి బలరామయ్య, కానూ3 వేకట 
రత్నం గార్లు. 

1932 లో నిషేధింప బడిన ఢిల్లీ ఎ.ఐ.సి.సి. మహో 
సభకు ఈ (గామం నుంచి ప్రతీవిధులుగా కౌనూరి 
బలరామయ్య, కౌనూరి వెంకటరతి్నం, వడ్డమూడి 
సత్యనా రాయణ గారు రహన్యంగా వెళారు. అక్కడికి 
వెళ్ళగానే పోలీసులు వీని అరెసు చేస, బి4 గంటలు 
కష్టడీలో వుంచుకుని వదలి వేశారు. 

19393 జనవరిలో ఆంధ రాష్ట్ర డికేటర్ల సమా 
వేశం గుం టూరులో రహస్యంగా జరిగింది. ఈం సభకు 
కౌనూరి & బలరామయ్య, కానూరి వెంకటరత్నం గార్లు 
వెళ్ళగా వారిని అశెన్లు చేసి చరి 6 నెలల శిక్ష, 2 వేల 
రూపాయల జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెల్లి ౦చ 
నందున మరో సంవత్సరం స్క్ష విధించారు. "రాజ 
మండి జైలులో శిక్ష క్ష అనుభవిస్తుండగా వీరికి విప్ప 
వాదులతోమే, బెంగాల్ డికెన్యూల. తోను నందం 
ఏర్పడింది. వీ్ర్ర బొధనలవల్ల రామానందచొనరిగారు 
జైలునుంచి విడుదలయ్యాక | జిల్లా, రాష్ట టెరిస్లు 
ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నారు. జేశంలో ని జె రరిను 
(గూప్పలను అన్నింటినీ ఒకటిగా చేర్చి, పని చేయించ 
డానికి సుభాస్ బోస్ సలహా కోనం రామానంద 
చౌదరిగారు బెంగాల్ వెళ్ళారు. ఈ రహస్య కార్య 
కలాపాలు _(గహాంచిన (సభుత్యం 1993 లో ఒక 
నాడు రిజర్వు పోలీసు దళాన్ని ఈ [(గామంలోకి 
దింపింది. వీధుల పెంట పోయేవారిని లాఠీలతో చితక 
బాదారు. జస్టిస్ పార్తీ వొది దైన, గాస్క్కో పంచె కటిన 

చాపరాల రామచం(ప్రరా గారి న్ కూడా కొట్టారు. 
(గాసూలకు వారలు మోసన్న తాళ్ళూరి మంగసతి 
రాపుగార్నె, పరేకొ ౦వర్ని _ కొట్టారు. కొనూరి-బల 
రామయ్యగారిని నె త్తురు వచ్చేలా కొట్టారు, ఈ వూరి 
పెరనూ తి దగ్గిర స్నానం, చేసున్న నార గౌరీ శంక 
(రావు గార్ని" పోలీసులు మంచినీభ్ళ తాగుటకు 
బొక్కెన యివ్యమని అడిగారు. ఆయన. ఇవ్యకపో గా 
దాన్ని నూతిలో పజేళారు..- “ఇయన్నె. కొట్లారు. 

కాం(గను సంస్థ స్వర్హోత్సవాలు జరిగాయి... 

కొ థొ విలా సాంతం [లం ణు ౮ య శ) 

రామానందచౌదరి కోనం, ఆయన తం(డ్రి కానూరి 
దామోదరయ్యగారి ఇల్లు సోదా చేశారు. ఆయన 
దొరక్కపోగా ఖ నిషిద్ద వాజ్మయ మెనా దొళకలేదు. 

ఇలాగే ఇంకా చాూా ఇవే సోదా చేశారు. 
1983 మార్చి 19 న నిషేధ కరన స్మతాలు దొరుకుతా 

యేమోనని బందరురోని నార్భ వెంక పేశ్వరరావుగారి 
ఇంటిని సోదా చేశారు. ఏమి “దొరకలేదు. 

నార్హవారు " జన్మ భూమి ప్మతికకు పంప 
నున్న "వ్యాసాన్ని చూసి ఫోలీనులు మండిన పడ్డారు. 
ఆయన్ని ఊరి బయటకు తీసుకుపోయి,  తైలిఏ 
తప్పేలా కొటి ఒక పొదలోకి ఈడ్చారు. 

అ 

రామానంద చౌదరిగారిస 

"కేసు ని తో 

“ముడాసు కట 
1933 లో 4 ఎళ్ళ కఠిన శిక్ష విధిం 

చారు. తిరుచునాపల్తి జెలులో శిక్ష అనుభవిస్తుం 
డగా, అక్కడి జైలు వార్డెన్ అసభ్యంగా ప్రవర్త రుచ 
డంతో. అందుకు ( అసమ తిగా 65 రోజులు కఠోర 
నిరాహారదీక్ష పూనారు. ఆ దీక్ష మాని వేయాల్సిందిగా 
గాంధీ కోరినా ఆయన వినలేదు. జైలు అధికౌరులు 
కొన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చగా దీక్ష విరమించారు. 

గాంధీ హరిజన నిధి కోసం ఈ జిలాకోని 
(గ్రామాలు తిరుగుతూ [1088 డిసెంబరు 17 ని కాత 
వరం కూడా వచ్చారు. అప్పుడు ఈ (గ్రామస్తులు 
రు. 1110 పోగుచేసి యిచ్చారు. అంతేకాక కొంత 
మంది స్త్రీలు బంగారు నగలు యిచ్చారు, ముఖ్యంగా 
నార్హ వెంక పేశ్వరరావుగారి తల్లి _మాచమ్మగారు, 
తనీ చేతి బుగారు గాజులు గాందికీ సమర్పించారు. 

1982 లో తూర్పు కృష్ణాజిల్లా హరిజన సేవా 
సంఘం ఏర్పడింది. దీన్ కార్యాలయం వీరననేని 
గోపాలకృష్ణయ్య గారి ఇంటివ వద్దనే వుండేది. దీనికి 

కౌర్యదర్శిగా వుండి ఈయన హరిజన హోస్టల్సు, 
పగలు, రాతి పొఠశాలలు నల కొల్ని హరిజనోద్దర 

అకు ఎక్కువ కృషి చేశారు, 1942 వరకూ ఈ 
సంఘం కృషి చేసింది. రాష్ట సంఘం నుంచి గాని, 
(ప్రజలనుంచి గాని, (ప్రభుతం నుంచి గాని సుమారు 
50 వేల రూపాయలు వసూలు చేసి హరిజనోదరణకు 
కృషి చేశారు. ° 

1935 డిసెంబరులో బందరు లో అతి వైభవంగా 

ెశిక్ళవా 
అకు .వెళుతూ. “బాబూసాజేందప్రసాడ్గారు. “దారిలో 



నంగామ చరిత 

కౌతవరం విచ్చేశారు. వారిని ఘనంగా సన్మానిం 

చారు. . 

1987 తో అసె నీ జనరల్ ఎన్నికల (వచా 

రానికి నాం గుడివాడ వరకు వచ్చారు. ఎస్. ఎ. 

డాంగే తన కుమా ర్రెతో కపుతరం వచ్చి కరాచీ 

కౌం(గెస్ తీర్మాన (ప్రా ముఖ ఖ్యం గురించి సోషలిజం 

గురించి ఉపన్యసించారు. 

వక్ సత్యా_గహంతో 1940 లో 
టా ేఆదినారాయణనూ ర్రీగారికి 

కక్ష, ద రు. 100 జరిమానా, వీరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య 
చౌదరిగారికి 8 నెలల శిక్ష రు. 200 జరిమానా 

విధించి “బి” కాను యిచ్చారు. 
౧౧ 

1989 లొ వాలంటీర్హ శిక్షణా శిబిరం _ గన్న 
వరంలో జరగపోయే ఆంధ రాష రై ర తు మహాసభ 

నిర్వహణ కొరకు కొ తవరంలో “కషాజిలా రెతు 

సంఘం” తరఫున వాలంటీర శిక్షణా సదిరం నిర్వ 

హించారు. దీని నిర్వహణ " బాధ్యత కానూరి బల 

రామయ్య, పామి రెడ్డి వెంకట సుబ్బారెడ్డి (డోకిషరు 

గార్లు వహించారు. “నెల్లాళ్ళ వలంటీర్ల కో కవాతు, 

రాజకీయ పాఠాలు నేర్పారు. ఈ శిబిరంలో రెతు 

యువకులు 40 మంది శిక్షణ పొందారు. వీరిలో వ వడ్డ 

మూడి దిహ్మానందరావు, తాళ్ళూరి మంగపతిరావు, 

బొబ్బా ఆదినారాయణమూ _ర్థిమొదలై నదారు 10 మంది 

వున్నారు. చుడ్ర రాజేశ్వ.రావు. మునిపల్లె రానూ 

రావు ని. ఎ. వీ. ఎల్ గార్లు ఉపాధ్యాయుబుగా పని 

చేశారు ఆచార్యరంగాగారు ఈ శివిర పర; | చేక్షణ 

చేశారు. 

(ప్రధమ ఆంధ్ర రాష్ట్ర యువజన మహాసభ 

1937 లో బందరు మినర్వా హాలులో జరిగింది. 

ఆహ్వాన సంఘ అధ్యక్షులు కానూరి రామానందం 

చౌదరిగారు, మహాసభ అధ్యక్లు ౫ కాట గడ్డ వెంకట 

నారాయణరావుగారు, సభా (పారంభకులు (పముఖ 

సోషలిస్టు నాయకుడు బొట్లి వాలా, ఈ సభ నిర్వహ 

ణలో గట్టి కృషిచేసిన వారు, కానూరి బలరామయ్య . 

- కానూరి రామానందం చౌదరి. వడ్త మూడి సత్యనారా 

యణ గార్లు. 

1941 లో పమిడిముక్కల (గామంలో. జరిగిన 

జిల్లా రైతు మహాసభకు కానూరి బలరామ య్య గారు 

గీ లుం. 

పాల్గొనగా, 

6 నెలల కఠిన 
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అధ్యక్షులు. తూర్పు కృషాజిలా 6 తు కాంగెస్కు 
రఫి గయ చా 

కానూరి చినవెంకట దాసయ్యగారు అధ్యక్షులు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో _ బంటుమిల్ని నె నాత్ర 

సై ద్ చానల్ మీది జెలి ఫోన్ తీగెలు తెంచారని 

బ్బా ఆదినారాయణమూ ర్తి, 2. వీరపనేని 

కోపాలకప్షయ్య చౌదరి, 8. "బొచ్చా మధుసూదన 
రావు, 4. వడ్లమూడి (్రీకృష్ణమూ రి రి. 5. వడ్త మూడి 

నరసింహారావు, 6. చెబ్చా రషగికరావు, 7. “బొబ్బా 

ఏరభదరాసు. 8. వడ్ల మూడి కోటయ్య, 9 . బొబ్బా 

సరధ రామయ్య, 10° కొల్లి గంగాధర రావు, 

/ బొచ్చా వెంకపేశ్వరరావు, (తండ్రి భూషయ్య) 
12. నిమ్మ గడ్డ షన్ఫుకాదార. 18. రొంపిచర్హ మాధవా 

చార్యులు, 4. బొబ్బా అంకప్ప (హఏజనుడు) 

డే జానకి రామయ్య గార్లు మొ త్తం 

15 మందిని అరెస్టు చేసి గుడివాడ తీసుకు వెళ్ళారు. 

వీదిలో బొ బ్బా ఆదినారాయణమూ ర్తి, బొబ్బా మధు 

సూదసరావు + వడ్డమూడి శ్రీకృష్ణగార కు ఒక్కొక్క 

రికి 2 ఎళ్ళ కఠిస్?క్ష, [స్తీ కొరడా దేబ్బలు విధించగా 

అనుభవించారు. మిగతావారిని వదలి వేశారు. 

ఓనాడు రా(తి సమరయోధులకు భోజనం పెట్టా 

రన్న కారణంతో కానూరి చినవెంకట దాసయ్య 

గారిని అరెస్తు చేసి 2 ఏళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించారు. 

పీరు. సబ్జై "లలో నిరాహారదీక్ష పూనగా. పీర్రి పత్ని 

రాఘవమ్మగారు "మెజి స్రటు ఎదుట నిలబడి, “పభు 

త్వం దూది, ఉద్యోగం నుంచి వెదొలగండి”' అని 

హెచ్చరించగా ఆమెకు ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్ష 

విధించారు. వీరు ఇదరూ పూ 

చారు. ౦ 

15. వడ మూడి 

రిగా శిక్షలు అనుభఏం 
త 

1948 లో న జాంలో రజాకార్లదుర ౦తాలు పెచ్చు 

పెరిగి 5 వున్నపుడు, వాటిని లెక్కచేయకుండా, అక్కడ 

జనపవిత్తులను చౌకగా కొని రె తులకు సప్త యిచేయా 

లని కానూరి చిన వెంకట సయ్య గారు. సముఖ 

వ ర్రకుడు ఆలపాటి కుటుంబరావుగారి ద్వారా ఖమ్మం 

పట్టణం వెళ్ళారు. పీరితోపాటు బొ బా ఆదినారాయణ 

మూ ర్రీగారు కూడా వున్నాడు. వీరిద్దరూ ఖమ్మం చేర 

గానేర రజాకర్లు పటుకుని, వీరి మెడలల్ రో వేసమండలు 

కటి చంపడానికి ఫ్రేసుకు వెళు తున్నారు. ఈ పఏషయ9 

ఆలపాటి కుటుంబరావుగారికి తెలిసి, ఆయనకు తెలి 
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సన ఖమ్మం మున్సిపల్కొని ఎలర్ సాయంత్రో వొళ్ళిద్ద రినీ విడిపించారు. 
రైతులకు _ వారి భూమి వి సీరం, కటాల్సిన కను, బాకీ మొదలె నవి తెల్పిచ్చ డిమారడ్. నోటీసులు 

ఇచ్చాకే శిస్తు వసూభ్ళు చేయాలని (ప్రభుత్వానికి వీరు అనేకసారు విజపులు చేశారు. ప్రజలతో ఆందోళన 
చేయించారు. తాను శ్సులు కటకుండా జపులు, వేల ములు చేయించుకునా్నశే శనులు క స్రేవారు. 

కౌనూరి చినవెంకట దాసయ్యగారు ఇలా (పేజా 
సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు నా అనుభవించి (పజల సేవ చేశారు. వ 

ట్ ఎం్మట్టవగడ 
గుడివాడ తాలూకా వెంట పగడ గామంరో 1992 

సత్యాాగహ ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. 
మహాత్మా గాంధీ పిలుపు నందుకుని - శ్ర (గామ 

యువకులు 26 మంది సత్యా_గహ వాలంటీకు దళంలో 
చేరారు. వీరు శీ గూపులుగా చీలి పరినర (గామాలలో 
జెండాలు, 'స్వాతం(త్యం మన జన్మ హక్కు? అనే బ్యానర్లు పట్టుకుని _పచారం చేశారు. అనేకచోట “ ఉలి (on) 

ae) 
జండాలు స్థాపించారు, (టిటిష్ నా్యమాజ్యప్ప దిష్టి బొమ్మ తయారుచేసి వెంట[పగటలో తగలబెటారు. విదేశీ వస్తాంలు గుట్రగాపోసి నిప్పు అంటించారు. 
-స్వాతం్యత్యం మా జన్మ హక్కు. పరాయి పాలకు లను తరిమి వేయాలి” అనే నినాదాలు తాపతో వంత్ర నల మీదా, గోడల మీదా రాశారు. 

ఈ (గ్రామంలో 4010 మందిని 
లుగా చేర్చించారు. 

జనవరి రెండో వారంలో రెండు. బస్సుల నిండా పోలీసులు వచ్చి బెండాలు పీకి చేశారు. తారతో రాసిన నినాదాల్ని కిరసనాయిలు రుది చెరిపివేశారు. అయినా అవి పూ రిగా పోలేదు. 
పట్టుకుని, (గ్రామం మధ్యలో చేర్చి, చితక బాదోరు. 
వాలంటీరు కాని వారు, అరెను కౌవాలనే ఉ దేశంతో వచ్చి వాలంటీర త్రో పాటు నిలబడారు. వారిని 'అరెను చేయకుండా లొకీలతో కొటారు... స్ 
“ఈ పోలీసు చర్యకు “ప్రతి చర్యగా ఆనాటి. ర్యాత్రి దెబ్బలు తిన్న వాలంటీర తోపాటు మరికొందరు ఛం యువకులు చేరారు. పది = కీళ్ళ మీద రెండు ముఠా యె 

కౌం(గెను సభ్యు 

ద 
15 మంది వాలంటీరను 

కల్లి జల్లా. నస్యాళోం [త్రో 

లుగో బయలు దేరి వెళ్ళారు. ఒక దళం వెంట్రప్రగడ 
నుంచి గుడివాడ వరకూ, అటు జొన్నపాడు వరకూ 
అన్ని వంతెనల మీదా, పాఠశాలల గోడల మీదా 
“స్వాతంత్ర్యం మన జన్మ హక్కు. (టిటిష్ వాళ్ళని 
తరిమికొటాలి” అనే నినాదాలు రాశారు. రెండో దళం 
వారు గుడివాడ దాకా దారి పొడవునా రావి, కాటి చెట్ల | 
పెన జండాలు కటారు. 

గ తారుతో రాసీన నినాదాల్ని చెరిపి వేయడానికి, 
చెట పె జండాలు తొలగించడానికి, పోలీనులకి రెండు 
రోజుల సని పటింది. 

ఆ తర్వాత వాలంటీర్ల కోసం 4, 5 రోజులు 
వరసగా గాలించారు కాని ఒక్కరూ దొరకలేదు. 

మద్దుకూరి చం[దకేఖరరావు, కొసరాజు శేషయ్య, 
గద్దె లింగయ్య గార్లు కౌంగెసు ఆధ్వర్యాన నడుపు 
తున్న “రెడీ? బులిఇెన్ (పతులు రాతికి రా(శే 
అనేక (గ్రామాల్లో (పత్యక్షమయ్యేవి. దాంతో వెంట (పగడ, ముదునూరు, రావులపాడు, పాములపాడు, 
వానవాముల (గ్రామాల్లోని సుమారు శ్ మందిని 
నిరం్పధంతోకి తీసుకున్నారు. అయినా బులిటెన్ 
(ప్రచారం ఆగలేదు. అంతేకాక -జలిఫోన్, చెలి గాఫ్ 
తీగలు తెగగొట్లారు 

అప్పుడు పోలీను “ఫీసర్లు గ్రామాలలోని పెద్దల్ని 
పిలిపించి, “మీరీ కాలంటీర ను పటుకుని మాకు అప్ప గించాలి, లేకపోతే మీ (గానూలపీ ప్యునిటివ్ వన్ను 

రూ వేసాం” అని బెదిరించారు. అయినా పెదలు ఎవదూ టీ 

(0 _ కలుగచేసుకోలేదు. 
పోలీసులు రాతంతా వెం్యట(ప్రగడ, ముదునూరు 

మధ్య పొలాలు, తోటలు, డెంకలూ కానలాకాయడం 
సాగించారు. ఓనాడ్లు అన్నే అంజయ్య గారి తోటలో చోరబడి, అక్కడి నౌకర్షని బెకరించారు. ఓ పాకలో పాత బులి'పెన్లు దొరకగా తృ ప్రిపడి వెళ్ళిపోయారు. 
అయినా తెల్లారేసరికి క్ త్త బులిటున్లు రానేవచ్చాయి. 

వెం(ట(పగడ టావెలర్సు బంగళారో ఆంగ్లో 
ఇండియన్ సారెంబు కింద రిజర్వు సోల్రీస్సు దళాన్ని 
సిరంగా వుంచాదే. . 
° (గామస్తులందరినుంచీ నిర్పంధంగా పన్నువసూలు 
మొదలు పెటారు, పన్ను యివ్వనివారి యిళ్ళ తలుపులు పీకి వేలం వేయగా, వాటిని పొడేవారేలేరు. చివరకు వాటిని, కనీస ధరలకు వెట్టివాళ్ళకు అంటగట్లారు. 



నం(/గొమ చర్యలో 

పాపం : వాళ్ళు అని తీసుకుపోయి ఇళ్ళ యజమానుల 

కిచ్చివేశారు. 

రెడీ ప; తిక ఎక్కడి నుంచి వెబువడుకున్నదో 

చెప్పమని హోలీసుు ముదునూరు, వెంట్రప్రగడ 

మొదలె న (గ్రామాలలో కనపడ్డ (ప్రతి యువకుణ్నీ 

లాఠీలతో కొట్టారు. మద్దుకూరి "చంద్రశేఖర రావుగారిని 

ఒక ఇంగ్లీషు సోలీను న 

ఈ అమనుషత్యం చూసీసహింపలేని అతడి భార్య 
సైతం దం|ద్రంగారిని పరామర్శించింది. 

నొర్హంటు దారుణంగా కొటాకు. 

జమోగొ ల్వెపళ్లి 

1922 లో డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభి ఏతారామయ్య 

గారి అధ్యక్షతస 'జమీగొల్వేపల్ని ల్ ఒక సభ జరి 

గింది. ఆ రోజుల్లో కాం(గెసు్ సందేశాన్ని వివిధ 

గ్రామాల్లో పట్టాభి, చెరుకువాడ నరసింహం మొదలై న 

వారు సఫలలొ విన్సించుతూ వచ్చారు. ముట్నూరు 

కృష్ణారావుగారి కృష్ణా స(కతికలోని రాతలు, గుడివాడ 

సరిసీర పాంతాలరొో పెల్లుబుకు తుసే స చె తన్యం ఈ 

(గ్రామస్తుల ఏ పె పడింది. 'తేటవ ర్తి (గాను స్ కరణీకానికి 

రాజీనామా “యిచ్చిన ఆదూరి 'సోమసూర్య(ప్రకాశరాప్పు 

15, 20 శాదీనేత మగ్గాలు పెట్టి వడుకు నూలు 

ఉత్స త్తి తిని (పోతా ఎహపర్చాడు. క్వినకి సహాయ స 

కారాలు ౧ అందచేసిన వల్ల భనేని రామ; బహంగారు 

పిన్నవయస్సుల్ తోనే ఇంగ్లీషు విద్యను బహిష్కారిం 

చాడు. ఖాదీ నేతమగ్గాలతో పాటు 400 రాట్నాలు 

కూడా నెలకొ ల్పబడ్లాయి ఈ (గ్రామంలో, కృష్ణాజిల్లాలో 

సన్నుల నిరాకరణోద్యమం (ప్రారంభించాలిని నిర్ణ 

యించినపుడు ఈ _గ్రామస్టులెవ్వదా పన్నులు చెల్లి రక 

లేదు. ఆ ఉద్యమాన్ని ఆపివేసి, సన్నుల్ని చెల్తీ ౦చ 

వలసిందిగా, కౌంగగెస్ ఆదేశించిన పిమ్మయే యో 

(గా ామస్సులు పన్నులు చెల్లించారు. తర్వాత కాలంలో 

జిల్లా వప్రీయోద్యమంరో (పముఖి పాత వహించిన 

రామబహ్మంగారు హిందీ విద్యాభ్యాసాని క్రీ, 

గ్రామంతో నాట్య 'ప్రదర్శనలకూ ప్రోత్సాహం 

యిచ్చారు. వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం వ్యవహోరా 

లను (కమబద్ధం చేయడంలో కృషి చేశాడ. 1929లో 

గాంధీ కృష్ణాజిల్లాలో ఖద్దరు ప్రచార యాత (ప్రారం 

భించినపుడు.. ఈయన సహాకారం, గాందీ పర్యటన 

దిగ్విజయం కావడానికి ఎంతో తోడ్పడింది. గుడివాడ 

లను తన స్వంత బస్సులలో 
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క కలూరు, నుంచి ఉయ్యూరు, కె బందరు, ఏలూరు, 

చింతలపూడి, తిరువూరు మొదలై నచో ట్రకు బస్సులు 

నడిపిన అనుభవం, చిన్నకార్ల రు "టక్కులకు 

ఏజంటుగా ఉన్న రోజుల్లో కార్లు "నడిపిన అనుభవం 
గాందీ పర్యటనలో ఎంతో ఉస పడూగపడింది. 

గాంధీ తూర్పు కృష్ణాజిల్లా పర్యటనలో రోమ(బిహ్మాం 

గారు కొ తగా కొన్నే “కారును ఉపయోగించారు. 

కారు నడిపేది కూడా ఆయనే. ఆ రోజుల్లో. రహ 

దారులు అంత సౌకర్య౧గా ఉండేవికావు. “అందులో 

నిర్తీత సమయానికి (గామాలకు గాంధీని చేర్చడం 

కష్షమెన పని. అయినా ఈ పనిని నిర్వ ర్తి రించి గాందీ 

(ప్రశంసలను పొందారు రామ(బ్రహ్మంగారు. ఒకోసారి 

60 మైళ్ళ వేగంతో కారు నడిపి గమ్యస్థానం చేరే 

వాడు. శై కలూరులో రై ల్వేసైషన్ వద్ద జరీగిన సభలో 

అల్ల చేస్, కారుచుట్టు వ ముట్టిన గుంప నుంచి నేర్పుగా 

తప్పీంచారు రామ(బ్రహ్మాంగా రు. కైకలూరు వాస్త 

వ్యులు కొందరు కౌం(గసు వ్యతిరేక నినాదాలు చేస్తూ 

గాందీగారి కారును ముందుకు సాగనివ్వలేదు. "ఆ 

సమయంతో కూడా రామ(బ్రహ్మంగారు శాంతంతో 

ఆ అల్లరి మూకనుంచి కారును, నేర్పుతో తప్పించి 

ఊరు వెలుపలికి చేర్చారు. ఈ సంఘటనలతో పాటు 

జమీగొల్వేపల్తీ గ్రామం శర కూడా (ప్రచారంలోకి 

_ వచ్చింది. 

గాంధీ గొల్వేపల్సికి. వచ్చినపుడు తోరణాలతో 

జాతీయ పకాకాలతో అలంకరించారు. వందలాది 

స్వచ్చంద సేవకులు జయజయధథా ఏనా నాలతో స్వాగతం 

చెప్పారు. కారు సైటు పె భాగంలో కూర్చుని గాంధీ 

ఉపన్యసించాడు. గ్రామస్టేం తరఫున రామ(బహ్మం 

గారు రు. 1209_10- $ పె. పె. ఖద్దరు నిధికి 

చారు. 

సమరం. 

ఉప్పు సత్యా 
ఉప్పు సత్యాగ్రహ కాలంలో బందరు దగ్గర 

చిన్నాపురంలో శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లాలో 

వివిధ (ప్రాంతాల నుండి బందరు చేరిన సత్యాగహు 

చిన్నాపురం చేర్చిం 

చారు రామ,బహ్మంగారు. సర్వీస్ బస్సుల్ని యితర 

రూటలతో నడిపాడని నేరంమోపి, రు. 800 వసూలు 

చేసంది స్రభుత్యం, లె సెన్సులనన్నిటినీ 
(se) 

బస్సుల 
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రద్దు చేసింది. బస్సు డయివర్ అన్నా వెంకట శిపుడుగారికి 4 నెలలు శిక్ష విధించి, రాజమండ్రీ సెం(టల్ జె లుకు పంపింది. 
వూ 

రామ(బహ్మా౦గారి దళం, అనేక (గామాలో (వ్రచారంచేస జమీగొల్వేపలి చేరింది. అది కేం దంగా పని చేయడం _పారంభించింది. అడ్జౌడ (గామంలో కలుపాక లముందు పికెటింగ్ జరిపారు. సంతృప్తి కరమెన ఫలితం కలలే. కొమరవోలులో కలుగే కౌడిచైట గెలలు "నంకారు 1980 జనవరి ౪0 న వీరందరినీ అశెనుచేసి 6 నెలల కఠినశిక్ష విఢించి, సి క్లాసు ఇచ్చారు. అరెసయిన వారితో అరెకపూడి కోటయ్య, రాళ్ళబండి దుర్గానా గేశ్వ్యరరావు, కొమ్ము సత్యనారాయణ, నన్నపనేని పున్నయ్య, మోటూరి వెంకట చలపతిరావు, నల భనే “వంకట కృష్షయ్య గార్లు వున్నారు. రాతిపూట వీరందరినీ సకీవాద్ నుండి రాజమండ్రికి (పజలకంట బడకుండా తీసుకు పోయింది (ప్రభుత్వం. 

వల భనేని రామ(బహ్మంగారిని, రౌజమండ్రినుండ్రి ne) 
దిరంపురం జే లుక్త మార్చింది, అక్కడ విడుదలె న al య్య 

లో 

న్ా 

రోజున బర౦ప్పరంలో తీర గ రాదని పభుత్వం అడు పెట్టింది. సత్యా(గహంచేసి, బరంప్పరంలో స్వేచ్చగా తిరిగే హక్షు సంపాదించుకొన్నారు, 

ఇలాగే గాందీ రౌండ్ కేబుల్ కౌన్న రెన్పునుడి టొంబాయి వచ్చినపుడు, వారికి అక్కడ స్వాగతం చెప్పేందుకు కృషాజిలా తరపున చొంచాయి వెళ్ళే మదా ౧ టపుడు - ఇలువిడిచి పోరాదంటూ రామ(బహ్మం aa) ' గారికి 144 సెకన్ విధించిశే, ధిక్క.. రించారు. త్న 

బళ్ళారినుంచి విడుదలై న మోటూరి వైైక్రట చలపతిరావు, రామ_(బహ్మా౦గార కు 
ఘనస్వాగతం చెప్పారు. 1930 లో కొంతమంది దాలురతో కలిసి విదేశి వసారిలను పోగుచేసి, pean.) దహానంచేసిన పారలతో కౌటగడ రాజగోపాలరావు ag గారు ఒకరు. 

1931 జనవరి 26 న స్వాతం(త్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని, వల భనేని రామబహ్మ౦గారు, ' 
ne) కురునుడాళి వా సవ్యులు గుళ్ళపలి రామ బహ్మాంగారు జంటే 

గ్రా బందరులో 143 సెకన్ ధిక్కరించగా. పోలీసు “ఘోరంగా లాఠీఛార్జి చేశారు, వల భనేని రామ న్, 

(_గామసుటు 

సభ ముగించారు. భగత్సింగ్ ఆయన నహ 

త్య త్హా జిల్లా స్వాతం (త్యో 

దిహ్మంగారికి క్ర మాసాలు కఠినశిక్ష _ విధింప 
బడింది. 

గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒడంబడికను అనునరింగి దేశంలోని ఇతర సత్యాగహులలాగానే రావ (దిహ్మంగారు విడుదలయ్యారు. 

గుడివాడ శిబిరంలో 
గుడివాడలో సత్యా_గహ శిబిరం ఏర్పాటుచేయ బడింది. రామ(బహ్మాంగారు, ఆయన భార్య సితా 

మహాలక్ష్మమ్మ, కేతవరప్ప లక్షీ నరసింహోరావు (సేడట్ళు, డాక్రరు ముదునూరు గురాజు, గోను 
గుంట సుబహ్మణ్యగు ప్ర, మూడెడ్త రామారావు 
మొదలె నవారు, మరికొందరధు వాలంటీరు 50 మంది 
దాకా ఉన్నారు. వీరితో వుహిళా వలంటీర్లు కూడా 
వున్నారు, సత్యా_గహులు కల్లు పాకలవద్ద, విదేశ వస్త్ర దుకాజాలవద, పికెటింగ్ కొనసాగించారు. 
విదేశవస్త్ర దుకాణాదారు తమ దుకాణాలు మూసి వేయ 
డానికి అంగీకరించారు" జిలా తౌం(గెస్ అధ్యక్షుడు కౌనూరి వెంకట దాసయ్య త శిబిరాన్ని సర్య వేక్షిం చుతూ ఉండేవారు. త్ర శిబిరంనుంచి జమీ గొల్వేపల్లి వాస్తవ్యులు సీతామహలక్ష మ్మ గా రేకాక, పొట్లూరి పున్నమ్మ, యశోదమ్మ, చెరుకూరి సౌభాగ్యమ్మ, గుమ్మడి వెంకమ్మ గార్లు ఇంకౌ కొందరు ప్రికెటింగులో 

పాల్గొన్నారు. 
౧ 

తూర్పు కృషాజిలా సత్యా_గహంల మహానభ on] ౧ జమీగొల్వేపలి లో 1991 లో జరిగింది. దుగిరాల న్. 

re కమలమ్మ జాతీయపతాకను ఆవిష్కరించారు. ఊరేగి_ప్ప జరుగు తుండగా భగత్ సింగ్, రాజగురు, సుఖదేవ్ల ఉరి దార చేరింది. ఊరేగింపులోని 
టి 

Ca వారంతా నల బాడీలు ధరించి, ఊరగింపు పూ a) ౧ 

మృతికి స.తాపం వెలిబుచ్చారు, 

1982 శాననోల ంఘన ఉద్యమంలో బందరులో న 
వల భనేని రామ(బహ్మంగారికి రెండేళ్ళ కిరినశిక్ష, aa) 

గ 
వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధింపబడింది. సీతా మహలక్షమ్మగారకి సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించ బడింది. జె లుశిక్ష విధించేముందు,  ఆమెనూ, ఆమెతోపాటు ప్రికెటి గ్ చేనున్న మహిళలను, 



నం/గౌమ బొరీ తో 

బురద, కారం, రంగునీళ్ళుచలి హింసించిన ఘటన 
ee 

లను వేరొకచోట (ససావించాం. 

న్యష్షి సత్యాగహోద్యమంలో కూడా వల్ల భనేని 

దంసతులిద్దరూ శిక్షింపదిడ్డారు . క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో డిటెన్యూగా“ తీసుకుపోబడిన రామ 

_(బహ్మంగారు 1945 వరకూ వివిధ జైళ్ళలో 

ఉన్నారు. 

1922 లో ఈ దంపతులేకాక పొట్లూరి పున్నమ్మ, 
శోదమ్మ, చెరుకూరి సౌభాగ్యమ్మ శిక్షింప 

బడారు. 
ఉ 

అంగలూరు 

ఆరెకపూడి నాగభూషణంగారు 1920 లో కల్లు 

చాక లవద్ద మద్యనిషే ఇధ (పచారం చే స్తుండగా పోలీసు 

కస్పడీలోకీ తీసుకుని మర్నాడు వదలి పెటారు.ఆ తర్వాత 
ఖద్దరుధారణ, అంటరానితనం నిర్మూలన మొదలైన 

కాం గెస్ కార్య (కమాల్లో పాల్గొనా నరు. 

1980 ఏపిల్ 2 న బందరు సత్యా(గహ శిబిరంలో 

చేరి. శిబిరాధిపతి ఆదేశానుసారం గుడివాడ, బందరు, 

కెకలూరు తాలూకౌలలో ఉద? కమ పచారం చేశారు. 

అంగలూరులో న్స, ఆ చుట్టు “ గామాలలోను తాటి 

గలలు నరుకగా, ఆరెక పూడి కోటయ్య, ఆరెక పూడి 

నాగభూషణం, హరి వాసులు, దుగ్గిరాల అమర 

(ప్రసాదరావుగార్ల ను నిర్పధించుటకు' పోలీసులు 

పర్లు, ఇళ్ళు అడుగగా ఎవరూ చెప్పలేదు. అందు 
వల్త ఏరందరూ పోలీసుల ఎదుట తిరుగు తున్నప్పటికీ 

పట్టుకోలేక పోయారు. చివరకు జిల్లాసంఘ ౨నుంచి 

వచ్చిన ఆదేశంతో, వేలకొద్దీ జనం వీరిని అంగలూరు 

నుంచి గుడివాడకు వూరేగింపుగా తీసుకు వెళ్ళి పోలీసు 

"సేషనుకు అప్పగించారు. వీరు నేరం అంగికరించినా 
సౌక్ష క్ష్యం దొర 'కనందువల్ల , నాలుగు రోజుల తర్వాత 

ఒక గురప్పుబండివానినీ” బెదిరించి 9 నెలలు జె జైలు 

శిక్ష, 50 రూ. జరినూనా విధించారు. ఆ తర్వాత 

సత్యా_గ హులుగా పేర్పయిచ్చినదారి నందర్నీ నిరం 

ధించి జై "లుకు పంపాథు. 

తరువాత 1931 ఆఖరులో నాగభూషణంగార్ని 

విడుదల చేయగా, వీరికన్నా ముదు విడుదలైన 

_ వారిని చై తన్యవంతుల్నిచేసి, తిరిగి సత్యాగ్రహం 

చేశారు. వీరితోపాటు మరో నలుగురిని నిర్బంధించి 

ట్ల 

మళ్ళీ పికెటీంగుకు వెళ్లారు. “కాని ఈ 
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6 నెలలు జే జెలుగిక్ష పధించారు. గాంధీ - ఇర్విన్ 
ఒడంబడికతో అందర్నీ విడుదల చేశారు. 

1981 చివరలో వీరు, సాధు (ఎర్నేని సుబ 
హ్మణ్యంగారి దగ్గరకు సలహాకోసం వెళ్ళారు. 

ఆయన ఆ శ్రమవాసులందరూ నిర్నంధింపబడేవరకూ 

వీరిని అజ్ఞాతవాసంల్" ఉండమని కోరారు. ఆ్మశమ 

వాసులందిర్నీ నిర్బ్చంధించాక, నాగభూషణంగారు 

అంగలూరు వెళ్ళారు. అక్కడ వీరి సోదరి తిపిరినేని 
కౌసల్యగారు, వీరి భార్య ఉషామణిగారు కూడా 

త్యాగహం చేస్తామని చెప్పారు. వీరు జె డాలు 
కుని నినాదాలు చేస్తూ, ఆ చుట్టుపక్కల (గామా 

గుకుండగా, పోలీసులు కూడా వీరితోపాటు 

రిగారు. కాని ఏమీ అనలేదు. ఈ సమాచారం తెలిసి 

వే 

టు 
బ్ర 

తిరు 

తి 

శ్రీ వల్ల భనేని రామ(బ్రహ్మంగారు, గోనుగుం ట్ర 
సుబహ్మణ్యంగారు అంగలబూరు వచ్చారు. . వల్లభనేని 

సీతామహలక్ష్మమ్మ, గోనుగు3 ఎట్ట లక్ష్మీనరసమ్మ 

గార్హను పంపారు. వీరు నలుగురూ కలిసి (ప్రచారం 
చే స్తున్నాసక్కిర్ ఇన్స్ పె పెక్ష రుతో సహా వందల 

సంఖ్యలోఉన్న పోలీసులు ఆ [గ్రామంతో వండి, వారిని 

ఏమీఅనలేదు. అప్పుడు నాగభూషణంగారు వారిని 

గుడివాడ వెళ్ళి వి దేశీ వస్త్ర బహిష్కరణకు పికెటింగ్ 

చెయ్యమని చెప్పారు. 

పికెటింగు చేస్తుండగా, బస్సులలో. బోలీసులు 

వచ్చి పిచికారీలతో మురికినీరు వారి ముఖాలమీద కొట్టి 
గుడవాడకు 8, 10 మెళ్ళదూరంలో రోడ్లమీద ఒక్కొ 

క్కర్ని. ఒంటరిగా వదలివస్తూ, "హింసించారు. 

ఈ విధంగా నాలుగురోజాలు చేశారు. ఈ నాలుగు 

రోజులు నాగభూషణంగారు వారి వెంటపుండి, వారిని 

అంగలూరు చేర్చేవా ఐదవరోజున కౌనల్య, 

ఉమామణీగార్హు స్పృహతప్పి. బజారు5 రోనే సడి 

పోయారు. రూ నలుగుర్నీ పోలీసులే ఆస్న్మతిరో 

చేర్పించారు. 

ఆస్పతి డాక్టరుగారు “రండు మూడురోజులు 

మీరింకా ఇలాచే శే వ్ ప్రాణాలు పోగొటుకోవలసి 

వ స్తుంది కౌబటి 10 రోజులు యిక్కడే వుండండి. 

అని చెప్పారు. 

చేరిన 6 వ నాడే 
పంపు? తాను” 

పట్టుదలవల్త 

బలం వచ్చేలా చేసి 

కాని కొ సల్యగారి 

పర్యాయం 

మాని వేసి పోలీసులు నీళ్ళ కొట్టడం బస్సులలో 
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ఎక్కించుకొని 8, 10 మెళ్ళ దూరంలో వీరిని వదలి 
పెట్ట వచ్చేవారు. గా 

వీరిలో కె'సల్య గారికి సంగీతం కూడా వచ్చును 
కనుక జాతీయగీతాలు ఆమె పాడేవారు. ఒక రోజున 
ఆమెకు జ్వరం రాగా, 11 ఏళ్ళ సుగుణమణిగారు 
పాటణు పాడుటకు వెళ్ళారు. ఆనాటినుంచీ ఆమె క్ వ 
సత్యా_గహి అయ్యారు, ఆ తర్వాత నాగభూషణంగారి 
తల్లి అరెక పూడి మాణీక్యంగారు. 6 వ సతాా(గహి 

. అయినది. ఇది చూసి ఆమె వయను గల మవా 
లక్ష్మమ్మగారు 7వ సత్యా_ాగహి అయినది. ఆ 
తర్వాత సాధు సుజహ్మణ్యంగారి మేనకోడళ్ళు, 
సుగుణమణే వయస్సువారు, వారితో చేరారు. ఆ 
తర్వాత కోనేరు వీరరాఘవయ్య దంపతులు, ఘంటా 
వీరరాఘవయ్య దంపతులు వచ్చి చేరారు. దానితో 
అది ఒక సత్యా(గహా శిబిరంగా మారి ది. 

(పతిరోజూ నగర సంకీ ర్రనలు చేస్తూ నలుగురు 
చొప్పున గుడివాడ వెశ్ళేవారు. ఒకరోజున పోలీసులు 
శ్బవిరంలో హింపాకాండ సాగించి వీర రాఘవయ్య, 

_ రఘురామయ్య, మాగంటి వెంకటకృష్ణయ్య గార్హ ను 
తీవంగా లాఠీఛారీ చేసి, వారిని బె టకు వెళ్ళగొటి, 

ఇంటికి తాళం వేశారు. అన్నడు పారు చెరువుకటపి 
వంట చేసుకుని తిన్నారు... ల 

1981 లో ఫ్విబవరి, మార్చి, ఏపిల్ మాసాలలో 
2 నెలల 15 రోజుల తర్వాత శిబిరవాసుల నందచర్నీ 
నిర్బంధించి, మొత్తం 90 మందికి ఒక సంవత్సరం 
శిక్ష విధించారు. సుగుణ మణీగారికి మాతం 2 సంవ 
తరాల శిక్ష విధించారు కాని ఒక సంవత్సరం శిక్ష 
అనుభవించాక, ఆమెను ఇంటికి తీసుకువచ్చి అప్ప 
గించారు. 

__ ఉద్యమం రోజులలో నాగభూషణంగారు పోలీసు 
దిస్సులకు తరుచుగా ఎదురు వెళ్ళతుండడంతో, 
పోలీసులు కొట్టి (కింద పడవేసి తన్నేవారు. 

1881 మార్చిలో 15 రోజులు, ఏప్రిల్లో 8 
రోజులు సబ్ జైలులో వుంచి వదిలివేశారు. 

కొన్నాళ్ళు వీరు ఎర్నేని సూర్యనారాయణ గారి 
ఇంట్లో భోజనం చేయటంవల్ల వారి ఇల్లు పీకి వేశారు. 

1932 జనవరి 28 న స్వాతం త్యడినోత్సవం 
జరిపి జెండా ఎగుర వేసినప్పుడు తీవ్రమైన లాఠీఛార్జీ 
జరిగింది. నాగభూషణంగారి రెండు చూపుడువేళ్ళ 

కీష్టాజీల్లో స్వాతం త్యో 

ఎముకలు విరిగినవి, పిక్కలు, జబ్బలు, కీళ్ళకు లాఠీ 
దెబ్బలు తగులుటవల ఆయన నాలుగు రోజాలు 

aa మంచం దిగలేకపోయారు..... 

గుడివాడ తాలూకాలో 
1931 నుండి 1942 వరకు జరిగిన స్వాతంత్ర్య 

ఉద్య మాల్లో గుడివాడతాలూకొలో కవుతరం, నంది 
వాడ, వెంట(ప్రగడ, పాములపాడు, రావులపాడు, 
జమీగొల్వేపల్లి , అంగలూరు, జనార్థనప్పరం, చొటు 
పలి మొదలగు (గామాల సతా;గహులు ఎకు_వగా 
పొలొన్నారు. య 8 వా? ౧ 

1981 లో నందివాడ సత్యా_గహులు బందరు 
వెళ్ళి ఉప్పునీరుతెచ్చి, నందివాడలో ఉప్పు తయారు 
చేయగా, పోలీసులు లాఠీభారీ చేసి, వారిని చెదర 
గొట్టారు. ఇంకా ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో గుడివాడ, 
అంగలూరు, డోకి(పరు, జమీ గొల్వేపల్లి మొదలై న 
(గామాలవారు పాల్గొనగా, వారినీ అరెస్టుచేసి జై లుకు 
పంపారు. 

19832 సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో నందివాడ, 
వెళ్ళటప్రగడ, రావులపాడు, అంగలూరు సతా 
(గహులు గుడివాడలో శిబిరం ఏర్పాటు చేసుకుని 
విదేశీ వస్త్ర దుకాణాల వద్ద పికెటింగు చేసేవారు, 

శ్రీమతి వల్ల భనేని సతామహలక్ష్మమ్మగారి నాయ 
కత్వాన మహిళా సత్యా_గహులు గుడివాడలో పికె 
టింగ్ చేసుంపే పోలీసులు రంగు నీ జ వారి పె 
కొట్టించి దూర(పదేశాలలో వదలి వచ్చేవారు. "ఆ 
విధంగా నెల్లాళ్ళు జరిగింది. 

సత్యాగహులసె ఓనాడు పోలీసులు లాలీఛార్జి, 
కాల్పులు జరుపగా దొండపాడు విద్యార్థి చలపతిరావు 
తొడలో గుండు దూరి గాయవపడాడగు. 

. ' a 

నందివాడ కలుపాకలవద పికెటింగు చేసుండగా 
ఈడ్పుగంటి లింగయ్య, అచంట రామచం(ద్రీరావు, 
ఆచంట రామ(బహ్మంగార్ల పె గామ నడివీధిలో పోలీ 
సులు లారీఛారీచేసి, గాయపర్చారు. తర్వాత కొన్ని 
రోజులకి వారినీ అరెస్తు చేసి శిక్షలు విధి.చారు. 

1088 లో యార గడ వెంకటనారాయణగార్ని 
(నందివాడ) ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌంగగెస్ డి'కేటరుగా నిర 
యించి, వీరి అధ్యక్షతన గుంటూరులో సభ జరవగో 



నంగామ చర్శిత . 

డిశటరునూ, సభకు వచ్చిన (ప్రతినిధులనూ అరెస్టు 

చేసీ, జై లుకు. పంపింది (ప్రభుత్వం. 

1942 కి షట్ ఇండియా ఉద్యమంలో గుడివాడ, 

నందివాడ, అంగలూరు, చొటపలి , సోలుకొండ, 

గండేపూడి, మొకాసాకల ౪పూడి మొదలై న పాపాల 

(ప్రజలు వందల సంఖ్యలో ఆయా (గామాల సమీప 

రెలు పట్టాలు ఊడ బెరికారు. టెలిిగాం తీగలు తెగ 

గొట్టారు. సత్యాగహులను అరెస్టుచేసి శిక్షలు 

విధించారు. 

నందివాడ 

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాలను నందివాడ వాస్త 

వ్యులు ఈడుుగంటి లింగయ్య, పూనూరు వెంక 

రెడి, యార గడ వెంకటనారాయణ, ఆచంట రామ 
డె ౧ డడ 

చం(దరావు, వల భనేని సుబహ్మణ్యం, ఆచంట 
| ౧ ల 

రామ(బహ్మంగారు ముందుండి నడిపించారు. 
ne 

ఈడుుగంటి లింగయ్య గారు కాకినాడ కాం(గసు 

మహాసభకు ((పేక్షకులుగా వెళ్ళారు అప్పటి 
నుండి కాం|గొసు సభ్యత్వము స్వేకరించుతూ నే 

వచ్చారు. 

1927 లో మద్రాసు కాంగెసు మహాసభకు 

పె ఆరురున్నూ పూనూరు చిన వెంకారెడ్డి, పుణు 

కొల్లు ''వెంకటదాసుగార్లు ఆం(ధ్రదళముగా పాల్గొని 

వలంటీర్ల బాధ్యతలు : నేరవేర్చారు. 

1981 ఉప్పుసత్యా గహ ఉద్యమములో 

పె 6 గురుగాక నందివాడ (గామసులు, నందివాడ 

లక్ష్రనారాయణగారు (కరణం) వగ రాలు సముద్రపు 
నీరు తెచ్చి నందివాడరో వంటచేసి ఉప్పు చట్టమును 
ధిక్క_రించారు. (గామములవెంట తిరిగి మీటింగులు 

(రహస్య దారా (పజలకు (బిటీషువార చర్యలు 

తెియజేళారు. నందివాడ లత్ష శ్రినారాయణ గా గారు 

ఆ సమయములో కర్ట్ క కమునకు రాజీనామా చేశారు. 

1981 వ సంనత్సరదులో గుడివాడ టౌన్లో 

శిబిరము యేర్చాటు చేనుకొని పె ఆరుగురూ 

గుడివాడ స్వాతం్యత్య సమరయోధులు 1. గోను 

గుంట్ల సుబహ్మణ్యంగు ప్త ప 2. కేతవరపు 

లక్షీ గ్టనర సిం హారావు (అడ్వకేటు) మూడెడ్డ రామా 

రావు, ముదునూరు- గురురాజు (డాక్టరు. కూరళ్ళ 

మాధనర్తావుగార్ల తో కలసి. విదేశీ వ స్తిదుకొాణముల 
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పికెటింగు చేశారు. ఆ శిబిరము షుకూరు నెల 
జులు నడుపదిడినవి. పోలీసువాము లాఠీ చార్జీలు 

పికెటింగు వలంటీర్ల ను బెవరగొబుతూ పె 
లు చేసి అప్పటికి అప్పుడే, వదలి వేసేవారు 
1981 వ సువక్సళరము నందివాడ ఫా 

(గామనులో గుడివాడ తాలూకా క్ [(గామను 

do స 
th ce 

ర 8 
£ 

లలో పె ఆరుగురు జాతీయ జండాలతో (గావ 

ములవెంట కౌలినడకనస తిరుగుతూ క్ర వహ్యకములు 

పంచుతూ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఆ 

(పజలకు _కెలియజేసూ 

ఆ రోజులలో వలంటీర కు జనము కౌదుగదా 

మంచిసీళ్ళుకూడా యిచ్చుబకు (గామాలలతో భయపడే 

వారు. అట్టి ర్ రోజులతో అన్నపానాదులు లేకుండా 

ఓర్చు వహి చి కార్య(కనూలను నిర్వర్శి చేవారు. 

ల ప్రచారము pe ణా 

1002 లో పె ఆరుగురు నాయకత్వములో 

నందివాడ, జనార్థనప్పురం (గామా దులకొ కల్లు 

సారాయి దుకా అమేల వద్ద, మ తుపానీయముల నిషేధ 
ఉద్యమములలో పాల్గొని షాపులవద్ద కాగకుండా 

పికెటింగు చేయుచుండెడివారు. వీరితోపాటు జనార్ధన 

పురం కాప్పర సులు వంగపాటి రంగా రెడ్డిగారు కూడా 

పాల్గొనేవారు... పోలీసుబ వచ్చి వలంటీ ర్లను లాఠీ 

చార్జీతో బెదరగొట్టినా పట్టువదలకుండా పికెటింగు 
సాగించుచుండెడి వారు. 

1932 లొ తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కాం|గెసు సంఘ 

డికేటరుగారైె న కానూరు చీస్ షుకట దాసయ్యగారు 

(కవత నిర్ణయించిన (ప్రకారము ఒక రోజున 

1. ఈడ్చుగంటి లింగయ్య, 2. ఆచంట రానుచం్యద్ర 

రావు, క. ఆచంట రామ(బిహ్మంగార్లు నందివాడలో 

కల్లు, సారా దుకౌణాలవద్ద క పికెటింగు' చేయుచుండగా 

అప్పటి కృష్ణాజిల్లా కలెక్షరు, జిల్లా పోలీసు సూపరి 

జెుడెంట్ (విదేశీ యుబు) బిటీషు సార్టంట్లు, రిజర్వు 

పోలీసులతో నందివాడ వచ్చి పిశెటింగ్ “విరమించి 

వెళ్ళ వలసిందిగా కోరారు. అట్లు చేయుటకు 

నిరాకరించగా తుపాకులు పెకి ఉ్పళ్చించి భయ షె పెటు 

టకు (పయత్నించినప్పటికి వల౦టీ ర్డు పట్లు 

వదలనందున లాఠీఛార్దీకి ఆర్డర్లు యివ్వగా హొనోలీసు 

దళము వలంటీర్ల పె పె తీవ్రమైన "లాఠీఛార్జీ చేసి ము ముగ్గురు 

వలంటీర్లు (క్రీందవడిపోగా _ నడిబజారులో వదలి 

వేసి వెళ్ళారు. 
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1982 తో ఈడ్పుగంటి. లింగయ్య, ఆచంట 
రామ(బహ్మంగార్లు గుంటూరులో  ప్రరటింగుకు 
వెళ్ళగా అచ్చట “లాశీచారీ చేసి వద - నల్హభ 
నేని సుయుహ్మణ్య 0, యార్ష గడ్డ పంటని 
గార్లు నూజివీడు పిశటింగుక్ వేళ్ళగా అక్కడ లారీ 
ఛార్జీ చేసి వదిలారు. 

982 తో ముదునూరులో అన్నే అంజయ్య, 
గోపరాజు రామచంద్రరావు గార్ల ఆధిపత్య మున 
సైకిలో స్టయిల్ మిషన్ మీద తీయబడిన కరస త్ర 

ములు రాతి వేళలలో తెచ్చి మొదటఉదహరించిన ౩ 
ఆరుగురు బెల్హప్ప వెం కయ్యగార్లు (రావలదాడు) గాప్ 
ముల వెంట "పంచి పెట్టు చుండెడివా ఈ కరసత్ర 
ములు అందించుటలో "| బెల్లపు వంకయ్య గా చాలా 
శ  మపడ్డారు. (గామాదులకు వెళ్ళినప్పుడు విద్యార్థులు 
సహాయప డుచుండెడివారు. 

1882లో అన్నే అంజయ్యి గార్ని అరెస్టు 
చేసి జె జె లుకు పంపిన తర్వాత నుదునూరులో ననున 
బడిన సై క్షోసయిల్ మిషన్ను నందివాడ తీసు 

వచ్చి, కోండపర్తి పర(బహ్మంగారి ఇంట్లో పెట్ట 
పై౪రుగురు ఆధిపతి క్యమునజయభేరి,రడీఅ నేప్| (ఈకలు 

నడపగా బెల్లి ప్ప వెంకయ్య గారు కొండ సలి పరుశు 

రామారావుగార్లు గామాదులలో పంచి పెడు త్రూ (వచా 
రము చేస్తుండేవారు. 

1982 లో (గ్రామాదుల వెంట (ప్రచారము 
చేయుచుండగా పూనూరు _వెంకా రెడ్డిగార్ని అరెస్టు 

చేసి లాఠీచారి చేసి వదలివేశారు. దరిమిలా కొద్ది 
రోజులలో యీడ్చుగంటి లింగయ్య, పూనూజీ 
వెంకారెడ్డి, ఆచంట  చాపుట్రిద్యం. పల్ల భనేని 

సుబహ్మణ్యం, పు వెంకయ్యగార్ల ను “అరెన్లు 

చేసి (పతి బకర్ 6 నెలల “కఠిన శిక్ష, 
రు 400 [—m జరిమానా వేసి ,సి కాసు (కింద రాజ 

మండి సెు(టల్ జై లుకు పంపారు. వీరందరు 

శిక్ష కాలము పూరి చేశారు. 

నల్ల భనేని నుబహ్మణంగారిని కలక త్రా 
కాం_గాను మహాసభకు ప్రతినిధిగా పంపగా వారిని 
అరెస్టు జేసి తదుపరి విడుదల జేశారు. 

పూనూరు సుంచరమ్మ (నందివాడ) మల్లి రెడ్డి 

న్పపూర మ దిరె ట నస ర అ ఎపూర్ణ మి, ద్ద పు టమ్మ (జనార్ధన స్టే రి 

త్య) ట్ల టిల్లా న్వై తర్యత్య 

గార్లు గుడినాడ పికెటింగుకు వెళ్ళగా. 6 మాసము 
శ్ క్ర వేసి రాయ వెల్లూరు జై లుకు పంపారు. 

15083 వ సంవత్సరములో యార్ల గడ్డ వెంకట 
నారాయణ గార్ని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర కోంగేను సంఘ 

డికేటరుగా నిర్హ యించిన మీదట గుంటూరులో 
మీటింగు ఏర్చాటుచేయగా యార్ల గడ్డ వెంకటనారా 
యణ, ఆచంట రామచం(దరావు, వరిగ పాటి రంగా 
రెడ్డి గార్ల కు 1 సంవత్సరము కఠిన శిక్ష వేసి రాజ 

మిడి జైలుకు పంపగా 6 మాసములు పెగా శిక్ష 
అనుభవించిన తర్వాత విడుదలయ్యారు. "షేకుమహ 
బూబుగార్నె గుడి వాడలో అరెస్టు చేసి 6 మాసములు 

ఓ లుకు పంపారు. 

1934 నుండి 1940 వరకు పె ఆరుగురు బెల్ల పు 

వెంకయ్య గార్లు కాం(గెసు సంఘము వ నందివ్ వాడ 

ఫిర్భాలో (ప్రచారోద్య మం సాగిసూనే వునా 

1936 వ సంవత్సరములో మడి గంట 
లింగయ్య, ఆచంట రామ(బిహ్మం, అడ్సుమిల్తి 

శంకరరావుగార్లు నిడుటోలులో యన్. జి. రంగా 

గారిచే నడపబడిన రైతాంగ విద్యాయలములో నెల 
రోజులు ఉన్నారు. 

1941 లో వ్యష్టి సత్యా_గహములో యీడు 

గంటి లింగయ్యగార్ని 26-1141 ననూ, 

28.11.41 న పూనూరు వెంకారెడిగారినీ అరెస్తు 
చేసి 4 మూసములు కఠిన శిక్ష చేసి “రు. 26 లు ఉరి 
మానా విధించగా రాజమండి జెలుకు వెళ్ళి శిక్ష 

అనుభవించి వచ్చారు. 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమములో ఆరుగురు 

నాయకత్వాన కొండ అప్పలరాజు, (పెర విరివాడ) 

బెల్లపు వెంకయ్య, కా ండ పల్లి పరు శురామరెడ్డి, 

చుక్కా నక్ష్మతం, నందివాడ” రామారావుగార్లూ, 

యింకా నందివొడ (గ్రామస్తులు హరిజనులతో సహో న్ 

మందితో దోసపాడు రె రైల్వే 'సెషను దిగువ భాగమున 
రై లు పట్టాలు తొలగించి పేపర్ల కు నిప్పు పెట్టినారు, 

1942 ఆగస్తు చివర వారములో ఉధృతమైన 

బుడమేరు వరదలలో ఊడిన పొలములు మునిగి 

పోయినా లెక్కచేయక పె ఆరుగురు నాయకత్వ 
మున నందివాడ (గ్రామస్థులు సుమారు 100 మంది 

వరదలోనే చేలకు బడ్గంనడి దోసపాడు రైల్వే పే 
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నుకు ఎగువ భాగములో పట్రాలు తొలగించి. నిప్పు పిచ్చయ్య (తర్మడై బతయ్య అనేవారు కౌగా 

పెట్టారు. డిసెంబరులో (బ్రహ్మయ్య కుమార్లు పిచ్చ 

1942 సె పెంబరునెల నాగులచవితి రోజున పెఆరు య్యను అరెస్టు చేశారు. గ చుక్కా నక్షతం, 

గురు ఇళ్ళను ఒకేసారిగా చుట్టు ముట్టి ప్రోలీసువారు అర్థ 10. చాపగడ్డ వెంకకేను, 1 చావ గడ్డ సోమయ్య, 

రాత్రివేళ 1. యీగ్సుగ ౦టి సంగయ్య. స పూనూరు 12. గురుముచ్చు పమ 13. పెయ్యల 

వెంకా రెడ్డి, రి. యార్హ గడ్డ వెంకబనారాయణ, నాగయ్యగార్హను అరుస్తు చేసి సుమారు శ మాసములు 

4. ఆచంట రామచంద్రరావు. గ్. వల్ల భనేని సుబ సబ్ జైలులో ఊఉ ౨చి వ 12.1842 వ తేదీన యూ 

హ్మణ్యం, 6. ఆచంట రామః! బహ్మం, 7. కొండ దిగువన “నివరముల (ప్రకారము శిక్షలు చ (అలి పురం) 

అప్పలరాజు, $8. ఆచంట పిచ్చయ్య తం(డి బళ్ళారి క్యాంపు జై లుకు 8012-1048 న పంపారు. 

(బహయ్య, ఇందులో పాల్గొన్నవారు ఆచంట 9 నుండి 18 వరకు ఉన్నవారు హరిజనులకు. 

"పేర్లు కక్షలు ఇతరములు 

1. ఈడ్పుగంటి లింగయ్య 3 సం॥ రు. 400/-- జరిమానా 

న. పూనూరు వెంకా రెడ్డి 8 సం॥ య 

శి. యార్ల గడ్డ వెంకటనారాయణ 2 సం॥ రు. 400 [-జరెమా నా 

4. ఆచంట రౌమచం(దరావు 2 సం॥ 10 కొరడా దెబ్బలు 

5. ఆచంట రామబహ్మం 2 సం॥ 10 కొరడా దెబ్బలు 

6. వల్ల భనేని సుుబహ్మాణ్యం 2 సం॥ 10 కొరడా దెబ్బలు. 

7. కొండ అప్పలరాజు 2 సం॥ 10 కొరడా దెబ్బలు 

8. చుక్కా నక్ష్మతం 2 సం॥ 10 కొరడా దెబ్బలు 

హారిజన్ 

9. చాాట్రగడ్డ వంక టేకు 1 సం॥ హారిజన్ 

10. గోరుముచ్చు రామస్వామి 1 సం॥ హార్రిజన్ 

ll. చ్యాటగడ్డ సామియేలు 1 సం॥ హరిజన్ 

12. పెయ్యల నాగయ్య 1 సం॥ (హౌరిజన్) వెళ్ళిన 2 మానము 

లకు జైలులో చనిపోయినా 

13. ఆచంట పిచ్చయ్య 1 సం॥ 

కొండ పల్లీ పరుశురామ రెడ్డగార్ని అరెస్తు చేసి నెల గుశివాఢ తాలూకా నందివాడ మొదటి కోనువ 

కేజులు రిమాండులో ఉంచి వదిలారు. నవాతరింబినవారి వర్డు 

నందివాడ రామారావుగార్ని అరెస్టుచేసి 15 డీ) నందివాడ లక్ష] నారాయణ 

రోజులు రిమాండులో ఉంచి వదిలానాట.. వ్ అడ్సుమిల్లి సత్యనారాయణ 

9492 వ ర నందివాడ వాస్త a ఈడ్పుగంటి వెంకటకృష్ణయ్య 

2 సంవత్సరములే గెందివాడ వాల ౧ శఈద్భుగంటి పీ రామవయ్యే 

వాడలో; "ఆ అశ పట్టాలు కొలగించిన న కార్యక్రమ * కాపి పిచ్చయ్య 

ములో పాల్గొన్నారు. దోనపాడులో రై లు నిలి ఎవేశారు. ” 'డాల వెంకటరత్నం 
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" మలిరెడ్డి సత నారాయణ 

' మలిరెడ్డి | సీతారామ రెడి 
' కొండప్ల్లి వీర బ్రహ్మో రెడ్డి 
" పోతుల “లక్ష్మయ్య 
” దాసరి సత్యనారాయణ 

” దాసరి బ్రహ్మయ్య 
పూనూరు కృష్ణా రెడ్డి 

యూ సాంబిరెడ్డి. 

కః అడ్సుమిల్లి సుబ బ్రారావు 
" పోతుల ఆదినారాయణ 
" ఆచంట వెంక పేశ్యరరావు 
"యో చినపిచ్చయ్య 

99 మలి రెడ్డి జ్వాలా రెడ్డి 
99 వల్ల భనేని రంగయ్య 
» కోండపల్లి పనా ఎ రెడ్డి 
"యా పరబ్రహ్మా రెడ్డీ 
కుప్పెం లక్ష్మయ్య 

" తూము లక్ష్మీ పతి 

” రామకూరి కోటయ్య 

గుళ్ళపలి లక్ష్మ్మణదాసు 

" అడ్సుమిలి రామదాను 
లం 

99 జన్నావుల వెంకటరత్నం 

నిమ్మ గడ్డ రంగయ్య 

* పూనూరు చినవెంకా రెడ్డి 

* వొటూరి నాగేశ్వరరావు 
a 

నః చొక్కా కౌటాయి 

"” కొండపలి నాగభూషణం 
(na: 

” యీడ్సుగంటి లక్ష్మణరావు 

త్యజ జిల్లా న్యూ తంతి 

99 వల్ల భనేని సత్యనారాయణరావు 
99 యార్డు గడ్డ సుబ్బారావు 

99 మలిరెడ్డి కృష్ణమూర్తి రి 
89 గాదిరెడ్డీ సత్య నారాయణ రెడ్డ 
> నాగులపేలి బసవయ్య 

"” ఖీమర వీరాస్వామి 

” దేశిరెడ్డి జ్వాలా రెడ్డి 

99 చెరుకూరి శ్రీరాములు 

“* దండూరి కోటప్ప 

క పెదమల్లు లక్ష్మీనారాయణ 

" చింతా రాఘవయ్య 

ష్ మేడేవల్తి పోతయ్య 
” నందివాడ వెంకటాచలశర్మ 

“" యలమంచిలి వెంకయ్య 

0? తుమ్మల వీరరాఘవయ్య 

15-8-72 వ తేదీన యీడ్సుగంటి లింగయ్య 
గారు ఆంధప్రదేశ్ గవర్నర్ గారిచే తా_మప్మతము 
స్వీకరించారు. 

భారత స్వాతంత్య ఉద్యమంలో గుడివాడ 
తాలూకాలో ఎక్కువగా పాల్గొన్న సుభూరు 5,86 
(గ్రామములలో నందివాడ (గోమము ఒకటి. 

ఉద్యమం రోజులలో నందివాడ గ్రామము నంద 
ర్శించిన మహావాయకులు : 

1) రాజర్షి రాజేంచకప్రసాదు, శ. డా॥ పటాభి 
సీతారామయ్య, క నీలం సంజీవరెడ్డి, శ) ఆచార్య 
యన్. జి. రంగా, ర ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి 
(ప్రకాశంపం తులుగార్లు. 

బందరు తాలర కా చరిత 
బందరు చరిత (ప్రసిద్ధమైన పట్టణం.. బందరు, 

మచిలీ బందరు, మచిలీపట్టణం. అని వేర్వేరు శ్రే పేర్తున్నా 
ఇంగీ ౧ మవాణ్ళు “నునుల౮ాః అని పిలిచినా పేరులోన 
ఏమి. పెన్నిధి యున్నది” అనిపించవచ్చు... ఈనాటి 
తాలూకా కేందమెన బందరు చరిత (పసిద్ధమైనదే 
కాక దీనికి స సల పురాణ గాధలు కూడా వునా. షయ. ఘంటసాలను “కొంటకొస్సిల” అనీ, 

అసలు బందరు సము(దం అడుగున వుండేదనీ, 
ఇస్పుడు బందరు... బెజవాడ రోడ్డులో వున్న గూడూరు 
దివితాలూకాలోని ఘంటసాలలే రేవు పట్టిణాలనీ 
చరిత పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. పెరిప 
కొలెమీ రచనల్నిబట్టి కూడా యిది ధృవపడుత 

కృష్ణానదీ 



నం/గోమ చరీ త్ 

ముఖ ద్వారాన్ని “మసేకియా” అనీ, కృష్ణానదిని 

"మారిస్ అగి పిల్చేవారట సన్నగ నాజూకైన 

సెల్లా వస్ర్తాలను మస్తిన్లు అని ఇంగ్లీ షులో 

అంటారు. ఈ 'మసిన్ అనే పదం కూడా దీనినుంచే 

వచింధీ, శః పదాన్ని ఇంగ్లీమ పదకోశంలోకి 

లా చేరిపోయింగనీ భావి స్తున్నారు. 

శాతవాహనుల క కాలం నుంచీ, బందరు (పాఎతం 

నొకాయానానికి కేంద్ర అనేమాట వా స్తవం. 

శ్రీసు పూర్వం 200, (క్రీస్తు క్ర్వాత 200 

సంవత్సరాల మధ్య పాలించిన శాతవాహనుల 

కాలంలోనే, నొకొయానానికి ప్రోత్సాహం లభించింది. 

గౌతమీపుత యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి (కీ. 174208) 

విదేశాలతో వ్యాపారానికి, చాలా పోతా హమిచ్చాడు. 

వివ శతాబ్దం నాటికే బందరు ప్రాంతమైన గూడూరు 

రేవు నుంటి నూలుబట్లమి, అద్దకం % బట్టలు, రవ 

సెల్లాలు, వజ్రాలు, "రమ్య వైగరానిక్, బర్మా, 

చైనా, సయాం దేశాలకు ఎగువుతి అయ్యేవి. శాత 

వాహనుల కాలంలోనే బందరు నుంచి "హైద్రాబాద్కు 

అక్కడ నుంచి మహారాష్ట్రల జధాని అయిన 

పెఠాన్ నగరం, నాసిక్ల గా ట్ దోచ్ రేపు 

పట్టణానికి వ్యాపార మార్గం వుండేది. 

= శాతవాహనులు, బృహతీ సలాయనులు, ఆంధ 

సల్ల వులు, ఇక్ష్వాకులు, తూర్పు చాళిక్యులు, చోళులు, 

రెడ్డేరాజుల పాలనకింద బందరు వుండేదని చర్విత 

కారుల అంచనా. రెడ్డిరాజుల కాలంలో 14 వ శతా 

బ్దాన బందరు శేవుకు. అభివృద్ది ప సరచడం జరిగింది. 

చేసుకోటరో జరిగింది. 

రాయమ, తిరిగి గజపతిరాజులు _ ఆత 

గోలొ-౦0డ నవాబుల అదీనంలోకి ఈ రేవు 

వచ్చింది. 

భారతదేశం సరాయిదేశాల కింద జానిసత ౦ 

అనుభవించడానికి. దారి తీసినవి విదేశ కంపెనీలు, 

అలాంటి కంపెనీలు కొన్ని తొలిసారిగా బందరులో 

నెలకొల్నదిడటం ఒక విశేషం. బుడతకీచులు (పోర్ 

గీస్ పరాసుమి (_ఫెచివారు) ఒశందులు (డచ్చి 

వారు అందరూ  ఇందరులో కౌలుమోపినవారే. 

పరాసుపేట, ఒళందపాలతె) లాంటివి అందుకే ఈ పట 

ణంలో చోటు చేసుకొన్నాయి.. న 

గజపతిరాజులు, "కృషదేవ 
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ఇంగ్లీ షు వర్తకులు, తూర్పు ఆసియా దీవుల్లో 

వర్తకం చేసుకోడానికి _బిటిష్రాణీ అనుమతి పొందీన 

కళ మొట్ట మొదటిసారిగా 1808 ల నో సూరత్లో 

ఇంగ్లీ షువాళ్ళు కౌలు పెట్టారు. ఇంగ్నీ షు కంపెసీ 

హిప్ప్న్ అనే వాని ఆధిషత్యాన “గ్లో “గోబి అనే నౌకను 

1611 జనవరిలొ “గోట్” బందరు 

చేరింది. గోలొ గ్రాండ నవాబుతో సంప్రతింపులు జరిపి, 

ఆయన అనుమతితో ఇం? 'గ్రీషువాళు) బందరులో ఒక, 

ఫ్యాక్టరీని సి సొపించారు. “ఇది వారి రెండో స్థావరం. 

సయాం, బరా్మాలతో వాణిజ్య సంబంధాల్ని ఇంగ్రీ మ 

వాళ్లు నెలకొ ల్చుకోడానికి కూడా దారితీసింది. కారంగ 

జేబు గోల్కొండను జయించినపుడు, ఈ ఫ్యాక్టరీని 

కూడా స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు. కౌని, నందే చను 

కొని, దాన్ని ఇంగీ న్నీ మవాళ్ళకే వదలి వేళాడు. తర్వాత 

తర్వాత తూర్పుఇండియా కంపెనీ సలహా సంఘ 

ప్రధాన కార్యాలయం కూడా బందరునుంచే పని 

చేసింది. టిటిష్వాళ్ళ ఏ సిపాయీలు తిరుగుబాటు 

చేసెన ఘనత కూడా బందరుశే దక్కుతుంది. తల 

పాగాలు తీసివేసి, టోపీలు పెట్టుకోవలసిందిగా భారత 

సిపాయీలను కోరగా అందుకు నిరాకరించి, 1706 లో 

పంపింది. 

వారు తిరుగుబాటు చేశారు. తినుగుబాటు నాల్లు రోజుల. 

పాటు సాగింది. వారిని తుపాకులతో కాల్చి, ఆ 

తిరుగువాటును అణచివేశారు. ఆరుగురు మరణించారు. 

విజయనగరం రాజాకు ఇంగ్లీ మవాణ్ళు చేసిన 

దోహ చర9షతలో కూడా బందరు (ప్రసా సావన రాక 

తప్పదు. (ఫిచివారికో యుద్దం చే సున్న ర్ రోజుల్లో 

విజయనగరం రాజా ఆనంద గజపతిరాజు, కన్ 

సహాయం కోరాడు. కెవ్ అప్పటికే బెంగా గాల్లో స్తాస 

యుద్ధంలో విజయు పొందిడఉన్నాడు. తన తరప్పన 

కర్నల్ ఫోర్డేను పంపాడు, 1768 సవంబరు 21 న 

రాజొకు, ఈస్టిండియా కంపెనీకి జరిగిన ఒడంబడిక , 

(పకారం యుద్దంలో కొల్ల గొట్టిన ధనం ఇద్దరూ పంచు 

కోవాలి. గెల్చిన దేశాల్ని రాజా ఆధిపత్యం కిందకు 

తేవాలి. ఐతే సము(ద రేవులు, నదీముఖొన వున్న 

పట్టణాలు కంపెనీకి చెందాలి. (బిటిష్వాళ్ళ సహో 

యుతో రాజా (ఫెంచివాళ్ళను ఓడించాడు. 1/58 

ఏపిర్ 8 న కర్నల్ ఫోరే బందరును వశపరుచు 
a | 

కొన్నాడు. 



124 

ఆనందగజపతి తర్వాత విజ 
(ప్రభుత్వానికి "పేష్కప్ కట్టలేకపో యే సరికి జమీందా 
రీని పభుత్వం నశళపరచుకొంది. రాజాను విజయ 
నగరం వదలి బందరులో నెలకు రు 19010 పెన్షన్ 
మీద బతకమని ఇంగ్లీ మ వాళ్ళు కోరారు. రాజు తగ 
బడ్డాడు. విజయనగరం, భీము౧పట్టణం మధ్యలో వున్న సద్మనాభప్పరం వద్దకు వెళ్ళేసరికి కంపెనీ 
సేనలు వచ్చి, ఆయన్ని ఓడించి హశమార్చాయి. రః 
విధంగా బందరు పటణం అనేక విధాల ఆధునిక చర్మితతో ముడి వేనుజోని ఉంది. 

బందరు కలుఎకొరీలను. రవ నెలాలను తూరు 
(ag) ఇండియా కంపెనీవాళ్ళు బందరు నుంచి ఎగుమతి 

చేసేవారు. ఒక దళలో టిటిష్వాళ్ళు వీటిని తవు 
దేశానికి ఎగుమతి చేయవదని భారత దేశంలో నిషేధాలు 

(౧) కూడా పెటారు ఐతే ఈ పరసితి ఆ తర్వాత కొన సాగలేదు. ఇంగ్లండులో యంక్రీ సహాయంపో శ్రా పరిశ్రమ (ప్రారంభమయ్యాక వాటి ఎగుమతులు తగ్గి 
పోయాయి. 

19 వ శతాబు రెండవ దశకంలో బందరు నుంచి ఎగుమతులు సగటున ఏడాదికి రు. 80 లక్షలు ఉండేవి. 
1848-44 వాటికి రు 275) లకు _ పడిపోయాయి, 
(ప్రభుత్వం, మగ్గాల పె విధించిన సన్నులవల్ల కూడా ఉత్స త్రి దెబ్బతిని, ఫ్రానిక మార్కెబ్లొ కూడా 
వస్తా9ల వ్యాపారం తగ్గిపోయింది. దీవి ఫలితంగా అనేకమంది చ్రేన్వ్వే పనివారు, శ్రీలంక, బర్మా, మారిషస్ దీపులకు వలన వెళ్ళిపోయారు. ఒకప్పుడు 

ఇక్కడ చేనేత ప్షనివాప డచ్చివాళ్ళ కింద ర్ వేల 
మంది పనిచేసేవారు. ఇంగి షువాళ్ళ కింద 700 మంది పనిచేసేవారు. స్వతహాగా” పనిజేనుకొనేవాన అనేక మంది వుండేవారు. యం(తయుగంలో టీటిష్వాళ్ళ పోటీకి తట్టుకోలేక రకముగా మన చేనేత పరిశమ దిగజారిపోయింది. 

తెలి కాం గెన్ మహాసభకు హాజరై న 
బందరు [(పముఖుడు 

కౌం(గెస్ (పథము మహానభకు హాజరె న వారిలో 
కీ! EI శింగరాజు వెంకట సువ్చారాయుడు గారు బందరు వాస్రవ్యులే. ఆయన 1844 లో జన్నించారు. 1887 లో క్రీ రిశ్లేవు లయ్యారు. బి. యల్. వ్యాసె, ఎనీ లి యు 

యరామరాజు కౌలంలో హైకోర్టు వకీలుగా పనిచేసిన సుబ్బారాయుడు గారు బందరు మునిసిపల్ చైర్మన్గా కూడా పనిచేశారు, చెన్నపురిలోన్సి మహాజనసభ లాంటి శాఖాసంఘాన్ని బిందరుతో సాపించి దానికి అధ్యక్షు లయ్యారు. ప్రభు త్వం ఆయనేక్రు రాొవ్సాహోబ్ నిరుదు నిచ్చింది, రు. 20,000 దానధర్మాలు చేశారు. బందరు టౌన్ హాలుకు 5 వేల రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు. బంద రులో ఒక సశాన్ని, పెడనలో, పెదగొల్ల పాలెం 
అతో స్యతాల్ని నిర్మించారు. ఈయన మరణించి 
నప్పడు కౌం(గెను అధ్యక్షులు బ(దుద్దిన్ తయా సంతాపం (ప్రకటించారు. 

[ఇలాంటి (పముఖ ఆం(ధుని జీవిత విశేషాలను 
కౌం్టగెస్ చరిత్రలో విస్మరించినందుకు దిగవ ల్లి వెంకట శివరావుగారు “సమాలోచన” (రాజమండ్రి పత్రిక 1-8-88) లో విమర్శించారు. పైన వివరించిన 
విశేషాలు వారి వ్యాసంనుండి (గహించిన వే.) 

1857 స్వాతంత్ర్య సం(గామం తర్వాత భారత 
దెశంలో కంపెనీ పాలన పోయింది. టిటిష్ పభుత్య (ప్రత్యక్ష పాలన అమలులోకి వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో వికోరియారాణి చేసిన వాగానాలలో వత విషయాల్లో 
జోక్యం చేసుకోటో మన్నది ఒకటి. ఐతే ఆనాటికే 
కంపెనీల పాలనతో తై సవ మత _పచారమూ, హిందు వుల్ని కె) సవ మతంలోకి మార్చు చేయ డమూ, విరివిగా సాగుతూ వుండేని. [1841 లో దిందరులో చర్చి మిషనరీ సొసెటీ, నోబుల్దొర ఆధ్వర్యాన (బాహ్మణులతో సహా అనేకమంది 
వై? సవులుగా మార్చింది. ఇదే సంవత్సరం రాబర్స్. 
నోబుల్ బందరులో ఒక 39 సవ పాఠకాల నెల 
కొల్పాాడు. అది తర్వాత కాలేజీగా మారింది. 

టి. వి. మెకాలే 1836 అకోబరు 12 న తన | టు త౦| డికి కలక తా నుంచి ఇలా రాడు “ఇం గీను స ఆవి po య్ యె ఆ 
విదం పొందిన ఏ హెఎదవుడూ, తన మతాన్ని చిత జీ 

(అమా 

| 

క్రో అంటి పెట్టుకొని ఉండ బోడు....మన విద్యా 
పథకాలు కనుక అక్షులు జరిగితే, ఇక 80 ఏళ్ళలో 

గాల్లోని కులీన వరాలలో వి్షగహోరాధకులు 
ఏడబోరు.” ణ 
ఇదే ధావం ఆనాటి రై) స్తవ మత _వచారకుల్లో 

వు )డిి వుండవచ్చు. నోబుల్ కాలేజీలో చదివినధన్వాడ 
అనంతరం మొదలై న 12 మంది _ద్రాహ్మణ యువ 

& gy 

ఒ 



నంగొము బరీ [తో 

కులు కై9 స్ప సవ మతాన్ని అవలంబి.చారు. కాని 

వారు నెలకొల్పిన ఈ విద్యాసంస్థల నుంచే విద్యాధి 

కలలో స్వాతం(తేచ్చ కూడా పెరుగజొచ్చింది. 

ఉదాహరణకు ఈ నోబుల్ కాలేజీలో చదివిన వారెం 

దఠో (బహ్మ సమాజ పభావంతో 

సంస్క ర్త ర్రలయ్యారు. ఆ త ర్వాత జాతీయోద్యమంల్ కి 

ఉరీకొరూోే 

రఘుపతి వెంకటరత్నం 
రోనే జన్మించారు. 

నాయుడుగారు బందరు 

బుదరు నోబుల్ కళాశాలరో 

1894 నుంచి 1899 వరకూ అధ్యాపకులుగా పున్నారు.. 

ఈయన మంచి అధ్యాపకుడే కాక, మత సాంఘీక, 

నె తిక జీవనానికి ఒరవడి పెట్టిన స సంస్క ర్త ర. (బ్రహ్మ 

సమాజ నాయకుడు. కుల “భేదాలను, అంటరాని 

తనాన్ని పో గొటడానిక కృషి చేశాడు. విగహారా 

ధన మానిన ఏకేశ్యరోపాసి. మహిళల అభ్యున్నతికి 

పాటుపడిన మహావ్య క్ర కి, హరిజన విద్యార్థి, విద్యా 

రి నులను తన ఇంట్లో పెట్టుకొని వారికి ఉన్నత ఏద్య 

గరిపాడు. సుగుణ "మహాలక్ష్మమ్మ, వివుల అనే 

హరిజన యువతులను (నాహ్మణ వఏిద్యాధికులకిచ్చి 

పెళ్ళి చేయించాడు. సుగుణ బి. ఏ. ఎల్. టి. ఆమె 

కంభంపాటి రామశాస్త్రి (వి. ఎ. బి. ఇడ్సిని పెళ్ళి 
చేసుకుంది. విమల ఎల్. యం. పి సత్తిరాజు శేషగికి 

రావు (బి. ఎ. బి. ఎల్ఫ్కు పెళ్ళిచేసుకుంది. రఘు 
పతి వెకటరత్నంగారి నము లు అనేకులు ఆ తర్వాత 

బందరులో _పసిద్దులయ్యారు కోపల్లె ౩ హనుమంత 

రాపు, ముట్నూరి” కృష్ణా రాపు, భ్ క రాజు పట్రాభి 

సితారామయ్య, మొదలగుహారు ఈయనవద్ద చమవు 

కొన్నవారే. “ఐతే నాయుడుగారి ఉనికి కెర్ స సవమత 
(ప్రచారకులకు కంటకంగా తోచింది. రెవరెండ్ బి.ఎ. 

వడ్డె మూలంగా నాయుడుగారికి నోబుల్ కాలేజీనుంచి 

ఉద్వాసన జరిగింది. 

పట్టాభిగారు. 180607 లలో ఈ కళాశాలలో 

ఎఫ్. ఏ. చదివి, తర్వాత మర్థూసులొ వి. ఏ..చదిని, 
ఆ తర్వాత అక్కడే యం. వి. సి యం, పారసయి 

1906 నాటికి బందరులో డాక్టరుగా వెద్య వృ త్తిని 

ప్రారంభించారు. 1898 65 “కాం గెస్ వలంటీరుగా 

పనిచేసిన పట్టాభి 1906 లో రాజకీయాలతో (ప్రవే 

శించారు. అఖిలభారత నాయకుల స్టాయిల్ కి ఎదిగిన 

దాడు.' గాంధీగారికి. భాష్యకారుడు, నో చేంజర్. 

125 

సుభాస్జోస్ లాంటి ఆతివాదులతోను, అఖిలభారత 

రంగంలోను, జిల్లాలో సోషలిస్లు భావా లవైపు మొగ్గిన 

తివాదులతోను డనీ పెట్టుకొన్నవాడు. ఖద్దరు, 

లీ బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమలను నెలకొల్ప 
డమేకాక, వాటి నిర్వహ అతో నిరా శ్రిణిదక్షత చూపిన 

వ్యక్తీ క్రి స్వాతంత్ర్యానికి పూర ఇమే క కాంగ్రేస్ చరిత 

_గ్రరథ్రక ర ర. స్వాతంత్ర్యానంతరం కౌం(గెస్ అధ్య 

క్రుడుగా, గవర్నరుగా పనిచేసిన రాజకీయవే త. 

“జన్మభూమి”, “ఇండియన్ రిపబ్లి క్” లాంటి పసి 

కల సంసాదికుడు. అనేక భాషల్లో "ప్రావీణ్యం సంపా 

దించినవాడు. (బహ శ్రసమాజ (ప్రభావంతో జంధా గిన్ని 

తీసివేసి, హరిజనుల తన ఇ: ట్లో నొకరు 

కున్న 5 పటాభిగారు, వృద్ధాప్యంలో 

సమర్థిస్తూ" 

గంధాన్ని" రాశా 

ముట్నూరి కృష్టారావుగావ కృష్ణా ఏ పత్రిక సంపాద 
కులు. ఆంగ్ల విద్యా ధికులు. 190 లో బందరులో 

స్తాపించిన కృష్టా డిస్తికు అసోసియేషన్ తర పన 

కృష్ణాపత్రిక సాపించోబిడీ కంది. దీనికి మొదట్లో కొండా 

వెంకటప్పయ్య గారుసంపాదకులు. కృష్ణా, గుంటూరు, 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు మూడుకలిపి కృ్ళషా జిలాగా 

వుఎదేది. డానికి కేర్యద వ్ సానంగా బందరు" ఉంజేది. 

అుదుచేతనే కొండా వెంకటప్పయ్య గారు ఇక్కడ 

న్యాయవాదిగా పనిచేశారు. 1904 లో గుంటూరు 

జిల్లాను క్భష్ష నుంచి విడ గొట్టిన తర్వాత కృష్గారావు 

చాధ్య తిను అప గి చారు. ఆ 

జాతీయోద్యమంలో చేరేం 

రుగా ఉంచు 

సనాతన ధర్మాన్ని 

“హింమా పోోమ్ రీ డిర్కవర్డ్” అనే 

గారికి, కృష్ణా ప్మతిక 

(తిక ఎందరి ందరినో 

దుకు (క్ పోత్చ్సహించింది. 

కృష్టారావుగారు సంస్కృతం, 

ఇ నీమ్, తెలుగులో' మచి పావిణ్యం కలవారే. 

వేదాంత శాస్త్రంలో కాడా (ప్రవేశం వుంది. ఐకే గణిత 

శాస్త్రంలో ఎఫ్, ఏీ-లో ఆరేళ్ళు ఆయస తప్పాడట. 

బిపిన్ చంద్రపాల్ తో పాటు పర్యటించి, జాతీయ 
భావాలను ఈ జిల్లాలో , అఎదునా ¢ బందరులో (ప్రచా 

చేసిన అమ్యులలొ ఈయన ఒకడు. 

1905 లో బెంగాల్ విభజన (ప్రకటించినప్పుడు 

వం దేమాతరం ఉద్యమం _సొరంభ మైంది. ఆ విభజన 

1011ల రో రద్దుకౌగా ఆ ఉద్యమం కూడా విరమించ 

బడింది. ఈ ఉద్యమంతో (ప్రభావితులైన. వారిలో 

ము టూరు 
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కృష్ణారావుగారు ఒకరు. బిపిన్ చం(ద్రపాల్తో కలసి, 

బెంగాల్. ఆం|ధలో పర్యటించారు, పంజాబ్ కథల 

గురించి, (గామ గ్రామాన (పచారం చేసి, శౌర్యం 

ఉప్పొంగేటట్లు చేశారు. 1920 _ 21 లో సత్యాాగహ 
"సేవక శిబిరరి నిర్వహించారు. 

నోబుల్ కళాశాల మరో విద్యారి దేశరాజు పెద 
త 

బావయ్య. మొదట సనాతనుడె నా, మద్రాసులో వీరేశ 
లింగంగారి బ్రహ్మ సమాజ బోధనల (ప్రభావంగా 
సంసా రార అయ్యాడు. కుల వ్యవస్థ తిరుగబడి 

యజ్ఞోప ఎపీకాన్ని తీసెవేశాడు. ఇందు ఆ(గహం 

చెందీన మామగారు, తన హవరని, అలుని వదకు 

కాపురానికి పంప లేదు. ఐనా ఆయన కొంగలేు. 
28 వ ఏటనే క్షయ వ్యాధికి గురై పెద బాపయ్య 
మరణించాడు. 

ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాల సంసావకులలో ఒక 
కైన కో పెల్లి హనుమంతరావుగారు కూడా నోబుల్ 
క్రిళొశాల ఫిద్యార్తే, ఆయన తర్వాత మద్రాసులో బి. ఏ 

యం. ఏ. పరీక్షలు చదివాడు, తర్వాత కొనక 

ఉద్యోగం చేసి దాన్ని విడిచి పెట్టి, ఎఎ. ఏ. బి. ఎల్ 
ప్యాసయ్యాడు. 1004లో sore వృత్తి 

(పారంభించాడు. ఆయన సూరత్ కౌంగెస్కు వెళ్ళి 

రాగానే జాతీయ కళాశాల సా న్ పన చెయ్యాల నే ఆలో 

చన కల్లింది. సూరత్లో మీతవాదుల ' అతివొదుల 

మధ్య చీలిక కల్లి నపుడు ఈయన  అతివాదుల వె పే 

వున్నాడు. 1908 లో ప్లీడరు వృత్తిని మాని వేశాడు. 
భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య, కోపల్లె హనుమంత 

రావు, సెడింటి హనుమంతరావు, ముట్నూరి కృష్ణా 

రావు, వల్లూరి సూర్యనారాయణ, మున్నగువారు ఓక 

కమిటీగా “ఏర్పడి, కళాశాలకు నిధులు వసూలు 

చేశారు. 1909 మార్చి శిరిన భవన నిర్మాణం (ప్రారం 

భించారు. కొండా వెంకటప్పయ్యగారి అధ్యక్షతన 

ఈ కళాశాల 1910 మార్చి 27 న ప్రారంభోత్సవం 

జరిగింది. ఈ కళాశాలకు మునగాల రాజా 8 వేల 
రూపాయలు, కాశేశ్వరరావుగారు వెయ్యిన్నూట పద 
హోరు రూపాయలు ఇచ్చారు. 

అంధ జొతీయ కళాశాల 

ఆం(ధ జాతీయ కళాశాల సంస్థాపకులై న కోపె 

హనునుంతరావుగారు తమ ప్టీడరీ 3 పట్టాను వించిపాని 

"ఆ స్తీని ఆశించవద్దు "అని నచ్చచెప్పాడు. 

త్య మ్లూజిల్లా న్వాతం(త్కొ 

వేశారు. ఆ విధంగా కోర్టుల బహిషాా-ర ఉద్యమ 

సూశ్రాన్ని ఆచరించాడు. కళాశాలలో తాటి చెట్లను 
కల్లు గీతకు ఇవ్వలేదు. స్వయంగా ఖద్దరు బట్టలు 

కట్టాడు. కళాశాలలో తివాసే నేతను ప్రవేశ పెట్టాడు. 
అంటరాని తనానికి కళాశాలలో శావులేకుంగా చేశాడు. 

పారిశ్రామిక వృ త్తి నేర్పడానికి యం(త్రాల్ని తెప్పిం 
చాడు. విద్యార్దులను సభలకు వలంటీర్లుగా పంపే 

వాడు, బెంగా కా నుంచి వచ్చిన (పమోదకుమార్ 

చటర్జీ చిత్రలేఖనం నేర్చేవాడు. ఈ కళాశాలలో 

చరిత్ర, విజ్ఞాన శాస్త్రం, ఇంజనీరింగ్ మొదలై నవి 
నేర్నేవారు. ఈ కళాశాల ద్వారా అనేకమంది చేత 

కారులు, స్వాతం్యత్య యోధులు, విద్యావేత్త తలు తయా 

రయ్యారు. ఐతే దురదృష్టవశాత్తు 1922 లో 
కో పెల్తె హనుమంతరావుగారు కీర్తి రి శషులయ్యారు. 

19182 - 19 లలో దుగ్గిరాల గోపాల కృష్ణయ్యగారు 

ఈ కళొశాల వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా పని చేశారు. 

వల్లూరి సూర్యనారాయణ గారు స్వయం కృషితో 

ఉపాధ్యాయ వృత్తి తి నుంచి (ప్రముఖ న న్యాయవాదిగా 

మారాడు, దేవాదాయ ధర్మాదాయాల లో దుర్విని 

యోగాన్ని అరిక'పేందుకు కంకణంకట్టుకొన్న వ్యక్తి క్ 

ఘంటసాల ధర్మగోటక వ్యాజాన్ని నేడిపించిన వాడు. 
చాలా నిరాడంబర జీవితం గడిపేవాడు. బందరులో 

మనిషి లాగే రిక్షాను (పవేశ పెట్టినది ఈయనే. 
సూరత్ కాం(గెస్లో తిలక్ కు చెందిన అతివాదు ల 

నీవిరంలోనే ఈయన వున్నాడు. జాతీయోద్యమానికి 

అనేక విధాల (పత్యక్ష పరోక్ష దానాలు చేసేవాడు. 

డిప్యూటీ మేజిస్ట్రేట్ లంచగొండితనం గురించి, 

ఎవరూ అఫిడవిట్ ఇవ్వడానికి తయారుకాని ఈ రోజాల్ల్ో 

ఇచ్చి కష్టాలు కొని తెచ్చుకొన్నాడు, 

ఈయన ఎంతో డబ్బు సుపాదించినా (1920 
నాటికేలక్ష రూపాయలు ,సంపాదించాడట) తన కుమా 

శ్ళకు ఏమీ ఇవ్వలేదు, “నా తండి నాకు ఆ చీ ఇవ్వ 

లేదు. మీకు విద్యా బుద్దులు చెప్పించి, సంసారులను 
చేసె, ఉద్యోగాలు కలిగించాను. అందుచే మీరు నా 

1981 లో 

12 చేల రూ పాయ ల్ని. 1936 లోని విల్లు (ప్రకారం 

రు. 5,700 కొద్టూూరు * “ఆంధ గీర్వాణ ఏీద్యాపీఠా” 

నికి దానం చేశాడు. ఇంతేకాక 15 వేల రూపాయల 
విలువగల స్వంత భవనాన్ని కూడా మరణానంతరం 



నంగామ చరిత్ 

విద్యా కీ దానికి చెందేలా విల్లు రాశాడు. ఆయన పెద్ద 

కొడుకు చనిపోగా కోడల్ని "పునర్వివాహానకి (పోత్స 

హించాడు. కాని ఆమె అంగీకరించనందున బి. ఎ. 

యల్. టి చదివించి ఉపాధ్యాయినిగా చేశాడు, 

1866 లో జన్మించిన ఈయన 1987 ఏపిల్ 28న 

క్షీర రి శేమలయ్యారు. 

సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగాల్లో కూడా బందరు 

నిలయంగా ఉండేది. తిరుపతి వెంక శేశ్వర కవులతో 

వెంకటశాస్ర్రిగారు బందరు హిందూ హె స్కూలులో పని 

చేశారు. వీరి శిష్యులు అనేకమంది. తర్వాత సుప్రసిద్ధ 

కవులయ్యారు. వారిలో “కొందరు జాతీయోద్యమంలో 

(పముఖ పాత వహించారు. స స్యాతంత్య భావాల్ని 

పురికొల్చే గ్రంథాల (ప్రచురణ కె బందరులో “ఆంధ 

భాషాభివర్ణనీ సమాజం” నెలకొల్పబడింది. “ఆంధ 

భారతి” పత్రిక కూడా కొన్నాళ్ళు ఇక్క-డ నుంచే 

వెలువడింది. 

గరికప ర్తి కోటయ్య దేవర, సుసర్హ దక్షిణా 

మూ ర్థిశాస్రీ సంగీతంలో ఆం(ధదేశమంతటా 

ప్రఖ్యాతి వహించిన వ్య కులు, వాగ్గేయకారక హారి 

నాగభూషణం, మృదరగ విద్వాంసులు అశ ధాటి 

రామమూ ర్సిగారు ఇక్కడవారే. దేశాభిమానాన్ని 

రేక శ్రించే “సేషనల్ ధియేటర్” కూడా బందరులో 

స్థాపించబడింది. ఈ ధియేటర్ ఆధ్వర్యాన తెలుగు 

పొంది భాషలలో నాటకాలు ఆడేవారు. 

అల్లో టా అట అడ్డ సంఘ సంస్కరణ 

సుప్రసిద్ధ సంఘసంస్క ర్హ కందుకూరి వీరేశ 

లింగంగారి" తొలి రచనలు బందలునుంచి వెలువడే 

“పురుషార్థ (పదాయని”లో _పచురింసబడేవి. ఈ 

పత్రిక 1$72 లో స్థాపించబడి, ఉమా రంగనాయకులు 

గారిచే నిర్వహించబడేది. 

విపిన్చం[ద్రపాల్ రాజకీయ నాయకుడుగాకాక, 

బ్రహ్మసమాజం పక్షాన 1903 లో బందరులో 

ఉపన్యాసా లిచ్చాడు. సంఘ సంస్క_రణజాదులు 

ఆయనకు అల్బాహారవిందుచేసి, అందులో పాల్గొ 

న్నారు. చ్యకబాంగలి, గారెలు, ఆవడలు, కాఫీ 

“సేవించారు. పాల్ “భూ దుడ”ని , వారితో అలా 

హారవిందు భుజించటం _ నేరమనీ “మిమ్మల్ని 

ఎందుకు వెలిచేయకూడదు'?*” అంటూ "బందరు 
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(బ్రాహ్మణ సభాపతి పురాణం సుబహ్మణాావధాను 

శ్రీముఖం పంపాడు. సంఘసంస్కర ణవాదుల తరపున 

వేమూరి సుబ్బారావుగారు వాదించారు. నోబుల్ కళా 

శాల పండితులు నరసింహళాన్త్రిగారు యాజ్ఞ వల్క్య్య 

స్మృతిలో ని శోకాలు చిని, తె లంతో వండినవై తే 

“థూ దులు” "కయాదచేసినవి “కూడా (బ్రాహ్మణులు 

తినవచ్చునని సమర్థించాడు. ఈ ఘటనతో నరసింహ 

శార్రిగారికి “తె తై లపక్వశా స్రీ “గారని పేరువచ్చింది, 

అని అయ్యదేవర కా శేశ్వరరావుగారు తన విద్యార్థి 

జీవితం గురించిన (ప్రస్తావనలో తెలియచేశారు. 
సనాతనుల (పాదిల్యం ఎంతగా పుండేదో ఈ ఘటన 

తెలియచేస్తోంది. 

1908 ప పిల్ 20 న బందరులో ఆం(ధ సంస్క_ 

రణనాదుల మహాసభ జరిగింది. పట్టాభి అధ్యక్షులు. 

ముట్నూరి కృష్ణా రావుగారు కార్యదర్శి. ఈ సభలో 

చేసిన తీర్మానాల సొరాంశం : “విదేశయాత్రలు చేసిన 

వారిని సా తం లేకుండా సంఘంలో కలు 

కోవా లి. (ఆ రోజాల్లో విదేశాలలో పర్యటించిన వారిని 

నాలుక = ప్రై రాగితీగతో కౌల్చి సుద్ది చె సే సవారట) భోజనం 

చే సేటప్పుడు ఇతర్లు చూడకూ డదు అనేవి పాటించ 

రాదు. వంచముల (హరిజనుల అభివృ ద్దికి పాఠ 

శాలలు నలకొల్ఫాలి, పండుగలను జోటేయ కొన్న 

తానికి దారితీసే విధంగా పునరుద్ధరించాలి. తాలిం 

ఖానాలు ఏర్పరచాలి. విచాహాలతో "'సంతపళువుల్లాగా 

బాలజాలికలి్ని విక్రయించే దురాచారాన్ని అంతం 

చేయాలి. స్త్రీలకు ఉన్నత విద్యతో పొటు వృత్తి తివిద్య 

కూడా దోధించాలి.” 

ఓసొరి సంఘ సంస్క ర్త పీరేశలింగంనారిని. 

బందరుకి ఆహ న్వోనించారు. తీప్తర నేని రామస్వామి 

చౌదరిగారు ఈ స్వాగత పద్యాలు 

చదివారు. నాదెళ్ళ పురుషో తృముడు అనే ఆయన 

దాన్ని అపహాస్యంచేస్తూ ఒక "పనికిచూలిన (గ ౦ంథాన్ని 

రాయగా దానిపె పె విమర్శ, (ప్రతివిమర్శలు జరిగాయి. 

అవటపల్ని, నారాయణరావు, కౌతా ్రీరామకాశ్తి, 

కోట వెంకటచలం మున్నగు సంస్క_రణాథ్ 

లాషులపై "కేసు పెట్టబడంది. 

“సంస్కరణలో కూడ బందరు 

పెళ్ళిళ్ళకు థోగంమేళాలు 

కళానంతులు 

సదర నంలో 

కళావంతుల 

(పముఖ'సేవ చేసింది. 

పెస్టే దురాచారాన్ని మాన్చాలనీ. 
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వివాహం చేసుకో వాలనీ పెద్దలు (పెట్ బోధించారు. . ఈ 
ఆదశ్రముంల్ కూడా రఘువత్రి వెంకటర రత్నంనాయుడు 
రి శిమ్యులైన గుడి సేవ సుబ్బయ్య, అశ (ధాటి 

రామమా ర్తీగా ర్త కృషి చేశారు. బందరులో 
అస్పృశ్య (హా నిషారణకు కృషిచేసిన. (ప్రముఖులలో 
గూడూరు రామచం(దరా పుగార్నీ,. వేమూరి రాంజీ 
రావుగార్ని శే యిట ర్క్క్టానాలి. 

(బొ హ్మణులతో సమాన వేదో కాధికారం వున్న 
దనే కులసంఘాల సభలు కూడా ఈ రోజుల్లోనే 
(పారంభమభయ్యాయి. ఆత్య్యూరి లక్ష్మీనరసింహం 
గారనే వె వై మ్యడు జిల్లా మున్సబు చేసినవ్య కి. 
వేదో కంగా యజ్ఞ బేసి “నశ నయాజు ము” 
అన్నాడు. 

లు, వితంతు వినావోబు 
గురించి నలు రగడ మ బందరులో వడ్ల 
వరప్ప జగ న్నాధరావుగారి జరిగింది. 
బందరుతో స్త్ర పునర్వివాహం జరగటం 
ఇదే (పథమం, వీ రేశ్షలి- గంగా టోధనలచ్లే 
(త్రకావితుడై 

ముందంజ వేశాడు. శయన అప్పుకు బి.ఏ. విద్యార్థి, 
వేమూరి స సువ్చారావు, కొండా వెంకటప్పయ్య, వల్లుం 
సూర్యనారాయణ, కౌ శే్యరరాపు మున్నగు వారు 
దీనికి న క్నహించారు. 1904 [పారంభంలతో జరిగిన 
ఈ ఏవాహు చావా వె ఐఏ భవంగా జరిగినా, చాలామంది 
సంఘసంస్కర్త రలు స్తం 
తీసుకొని ఊరుకొన్నోరట. భోజనం చేయడానికి 
మా(తం వెరిచారట. హేమా హేమీలు అండలో క 
వీవాహం జరగటం మూలాన సనాతనులేమీ అడు పెట 
లేక పోయారు 
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ఏవాహాం 

చందన తొంటూలాలు 

అలాగే మహిళా సమాజం క్రూడి బందరులో ఏర్ప 

సమాజం ఆని 

జగన్నాధరావు ఈ విషయంలో 

ందేమాతరం ఉద్యమ కాలంలో 
వం దేమాతరం ఉద్యమం 1905_191 1 1 సంవత్స 

ధ్య కౌలంతో దేశాన్ని టిటిష్ (ప్రభుత్వంపై 
(పత)క్ష కార్యాచరణకు పురికొల్పింది. బెంగాల్ విభ 

వ్; తిరేకంగా ఉద్భవించిన ఈః ఉద్యమం, 
౮|గను తీరా ర్యానంత్రో మరింత బలపడింది. 

ఈ కాంగెను మహానభ * “స్వ దేశీ” ఉద్యమ కాంక్షను 
మరింత గాఢంగా స ందించింది. ఈ ఉద్యమ 
కౌలంలోనే లాల్, జార్, పాల్ తయం (లాలా లజ 
పతిరాయ్, చాః రగరగాధం తిలక్, విపిన్ చం(దపాల్) 
లోని విపిన్ చంవపాల్ ఆం ధదేశంలో రెండో 
నారి. 1907 ఎ(పిర్తో పర్యటించాడు. పాల్ పర్యట 
నకు ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు ఏర్పాటు చేయటమే 
కౌక, స్యయంగా గా ఆమన వెంట వున్నారు. విశాఖ 
పట్నం, విజయనగరం. కౌకినాడ, రాజమండ్రీ, 
బెజవాడలలో పర? శ్రటించొాక పాల్ బందరు వచ్చాడు. 

గవర్న మెంటు ప్రడర్తోసహా స్టానిక (ప్రముఖు 
లతో ఒక ఆహ్వాన “సంఘం ఏర్పడింది. బందరులో 
1906 లోనే స్వదెశీ ఉద్యమాన్ని (పోత్సపిాంచేం 
దుకు చందాలు వనూలు చేయటం తాలింథొానాలు 
ఎర్భరచటం... -(పభుక్వ్వానికి భయాన్ని కలిగించింది. 
1906 లో ఒక పోవీను రిపోర్టులో ఈ సందర్భంగా 
వాటిల్లా వాల్లొన్న 12 మంది పేర్లను ఉదహారిం 
చింది వందేమాతరం, స్వదేశీ ఉద్యమం ఈ రోజుల్లో 
బందరులో శ (కంది (ప్రముఖుల కార ర్యకలాపాల'పె పె 

ఐ.డే.లు తమ నివేవికలు పంపారు, ముట్నూరి 
కృష్ణారా వు, ఎతిరాజ సురేం్యదనాధ ఆర్య, గాడిచర్ల 
హారి సర్వో తమరాపు, కోపలై హనుమంతరా రావ 
చిల్ల రిగె సతామాధవరావు, అవుటపల్లి నారాయణరావు 
చిల్లరిగె లీని వానరా వు, డాక్టర్ ప్ ట్రా భి పెతా 

అల్లు లూరి సూర్యనారాయణరోవు, కౌతా 

గ్ర ౮ సీ (6 

గ్ 

శ్రీరామళాస్త.. 

పాల్ రెండు రోజులు వరసగా యిచ్చిన ఉపనా సొ 
లలో స్వదేశీ, ఏదేశ వ న స్తు బహిష్క రణ, జాతీయ 
విద్య, స్వరాజ్యం అనే అ అంశాల పై పసంగించాడు. 
మతం గురించి మాట్లాడుతూ “విదేశ |(ప్రభుతా పన్ని 
తొలగించి తేకాని, నిజమైన మతం మనజాలదు” అని. 
అన్నాడు. వందేమాతరం ఉద్యమం పుట్టు పూరో వత త 
రాలను పాల్ విపులీకరించాడు. బందరులో వైళ్య 



నంగొమ భరి [క్ 

జ 

సభవారు స్వదేశీ వస్తువుల అమ్మకానికి అనుకూలంగా 

తీర్మానించారు. 

“తక్షణ (ప్రమాదంలేదు. కాని పాల్ మంచి పదు 

నె నైన క్షేత్రంలో మంచి శ క్రివంతమైన చెడ్డ వి త్రనం 

నొటాడు. కొందరు భావించిన దానికంటే“ వేగంగా 

కొన్నిచోట్ల ఆ విత్తనం మొలకెత్తి పెరుగుకోంది.” 

అసి రాజ మ్ండడి హైంతం నుంచ ఒక మత ప్రచా 

రకుడు (ప్రభుత్వానికి 1907 జూలె 13 న పాల్ 

పర్యటన (ప్రభావం గురించి జాబు రాసాడు. 

పాల్ పర్యటన అనంతరం పష్మత్రికలు ధైర్యంగా i 

స్వదేశీ ఉద్యమం గురించి రాయటం మొదలు 

పెట్టాయి. 

ఫార్ రాక ఫరికంగానే బందరులో ఆం(ధ 

జాతీయ కళాశాలను కోపల్లె హనుమంతరావు _పభృ 

తులు స్థాపించటం జరిగింది. ఆంధ జాతీయ కళాశాల 

ఈ కలంలో జాతీయోద్యమానికి ఎలా దోహదం 

చేసింది, ఇదివరకే వివరించాం. 

వందేమాతరం ఉద్యమ కాలంలోనే రాజమండ్రి 

(పభుత్వ "అ్రనింగ్ కళాశాల నుంచి డిస్మిస్ చేయ 

బడిన గాడీ చెర్ల హరిసర్వో త్త తమరావగారు బెజ 

వాడలో “ స్వరాజ్య క స్మతికను స్టాపిఎచాడు అందులో 

(పభుతాషస్ని దుయ్య బట్టా? డు. 

హారి సర్వో త్త తమరావు, ఈ ప్మతకా నిర్వాహకు 

అతో మరిొందరి 5్పెన కేసు పెట్టి బంచరులోనే విచా 

రించి, తలా ఒక 'ఆరు నెలల గక విధించారు. 

ముట్నూరి కృష్ణా రావుగారిపై అరసు వారంట్ 

రావడంతో ఆయన కృష్టా వ్యత్రక సంపాదకక్వాన్ని 
కొన్నాళ్ళు వదులుకొ వాన్స్ వచి ఏంది. చిల్ల రిగ శ్రీని 

వాసరావుగారి ప పె అరెస్టు జారంటు రౌగా “నవయుగ” 

స్మతికను ఆపిచేశా కాడు, హెశోరు అస్న్ల్లో గాడీ 

చెర్లగారి శిక్షను ఇంకా ఎక మ్మ వచేసి, మూడేళ్ళ శిక్ష 

విధించారు. 

హోం రూల్ ఉద్యమ |వభావం 

1916 లో బాలగంగాధర తిలక్ హోం రూరల్ 

వీగ్ను స్థాపించాడు. 1914 లో కాం|గెను సుతో ప్రవేశం 

చన అనీబిసెంట్ కూడా ఆలిండియా హోం రూల్ 

లీగ్ ఏర్పరచి, హోమ్ రూర్ ఉద్యమం ప్రారంభిం 

17A 

ముఖులరో బందరు నుంచి డాక 6 

సటాభిగారు aa "వున్నారు. ఆం(ధలో హోమ్ 

రూల్ ఉద్యమం బలపడట) చూసి, (ప్రభుత కం- 

విద్యార్థులు హోం రూల్ ఉద్యమ సభలకి వెళ్ళ 

రాదని సిషేధించింది. ఈ చర్యను రాష్ట్ర మంతటా 

ఖఎడించారు. 

ఈ విషయుంలో బందరు జాతియ కళాశాల 

ఉపాధ్యాయులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆందోళన సాగిం 

చారు. అనివిసెంట్ను అరెస్తు చేసినపుడు ఆమె 

విడుదల పై సతా సగ హం చేయాలని కాం|గెస్ 

వాదులు “కొందరు అభ్యిపాయపడ్తారు. అలాంటి సత్యా 

గహాన్ని సమర్థిస్తూ బందరులో ఒక సభ జరిగింది. 

సత్యాగ్రహానికి “అనుకూలంగా 90 మంది సంతకాలు 

చేసి పంపించారు. ఐతే అనిబిసెంట్ విడుదలతో 

యా సతా థగహ సమస్య ముగిసిపోయింది. 

మొదటి యుద్ధకాలంలో హోంరూల్ ఉద్యమ 

త్రీవతను చల్లార్చడానికి, భారతకార్యదర్శి మూంపేగ్ 

కల్తి బొల్లి కదుర్లు చెప్పాడు. పరిపాలనలోకి భారతీ 

యులు "ఏెక్కువ్మంది రావాలనీ, సెన్యంలో జాతి 

వివక్షత కొలగింసబడుతుందసీ అన్నాడు. (టిటిష్ 

ప్రభుత్వ ఆధిపత్యాన న బాధ్యతాయుత పరిపాలన ఏర్ప 

రచాలన్నాడు. ఈ మాటల్లో చాలామంది విశ్వాసం 

వుంచారు. 

1917 కలకత్తాలో ఆఎధ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక 

కౌం(గెస్ సంఘం ఏర్పడింది. అదివరలో మ(దాసు 

రాష్ట్రంలో భాగంగానే వుండేది. దీనితో పొటు కృష్టా 

జిల్లా కౌంగెస్ ఏర్పడింది. మాంపేగ్ సూచించీన 

సంస్కరణలకు ఇంగ్లండులో (దోహం తలపెడ 

తారనీ, అవా జరగకుండా చూసేందుకు పట్టాభి 

సతారామయ్య గార్ని, ఇంగ్ల ండు సంపించాలని 1318 

జనవరి 26 న బందరులో కృష్ణాజిల్లా (ప్రతినిధులు 

సూచించారు. ఇది ఆనాడు (విటిష్ పభుత్వ (పకట 

నల పట్ల కొందరు నాయకులకు గల విశ్వాసాన్ని 

తెలియజేస్తుంది. 

యుద్ధకాలంలో 'తిటిష్ ప్రభుత్వం చే
సిన వాగ్దానా 

లను యుద్దం వ ముగియగానే. భంగభర చింది. అది పక 



1830 
టించిన రాజ్యాంగ 
సచ్చలేదు. 

(పభుత్వం (పవేశ పెట్టిన రౌలట్ చిలుకు వ్యతిరే లు 
ఓ! ఖో 

య 
౭ 

కంగా జరిపిన సభలు, హా రాళ్ళ సందర్భంగా జలి 

(1 ర్ట 
సంస్కరణలు భాలత్రి 

యన్ వాలాజాగ్లోను, పంజూజీలో తదితర (ప్రాంతా ల్లోను జరిపిన దురంతాలకు నిరసనగా, ఖిలాఫత్ 
ఉద్యమానికి మద్దతుగా సహాయ ఏరాకరణ ఉద్య 
మాన్ని గాంధి తల పెట్టాడు. 

కలక తాలో 1920 నెపైంబరు 4న (ప్రత్యేక 
కౌం్టగెస్ జరిగింది. అందులో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని గాంధీ _పతిపాదించినపుడు ఆంధ్ర (పతి 
నిధులలో టంగుటూరి (పకౌశం, కొండా వెంక 
టస్పయ్య గార్లు (పతికూలించారు. పట్టాభిగారు విషయ య 

నిర్ణయసభలో తటసంగా ఉన్నారు. మవోసభకు 
పట్టాభిగారు హాజరు “కాలేదు. 

1919 లో పంజాదు దురంతాలను నిరసించడానికి 
ముట్నూరి కృషారావుగారు గామాలలో పర్యటించి. 
బిటిషు పెళాచిక్ కృత్యాలను తీ వంగా విమర్శిం 
చారు. 

1920-21 లో తూర్పు. కృష్ణాజిల్లా కౌం(గెస్కు 
ముట్నూరి కృషారావుగారు అధ్యక్షుడుగాను, పట్టాభి గారు (ప్రధాన కౌర్యదర్శిగాను ఉండేవారు. బెజవాడలో 
జరిగిన అఖిలభారత కౌం(గస్ కమిటీ మహోనభల నిర్హయానుసారం. రాట్నాలు పెట్టించటం, ఖద్దరు 
(పచారం, అంటరానితనం నిర్మూలన, తిలక్ నిధి 
వసూళ్ళు మొదలైన కౌర్య్మకమాలను యీ సంఘం నెరవేర్చుతూ ప్వండ్రేది. 

సహాయ నిరాకరణోద్య మ కౌర్య_కమంలో (త్రివిధ దిహిష్కాారానికి గాంధి సూచించాడు. కోరులను 
దిహాష్క్లరించి మధ్యవర్తుల ద్వారా, తగాదాలు 
పరిష్క_రించుకోడం, (ప్రభుత్వ బిరుదులు, గొరదో ద్య|ోగాలు వదులుకోవటం, (పభుత్వ పాఠశాలలను. 
కళాశాలలను బహిష్క్లరించటం,. 

శ కౌర్య (క్రమం గురించి, గాంధీ 1992] లో ఆం|ధలో పర్యటన సందర్భంగా బందరు వచ్చి నపుడు నొక్కి. చెప్పాడు. 1021 ఏపిల్ 4,5 
తేదీలలో ఆయన ఆంధ జాతీయ కళాశాలలో మకాం చేశాడు. పురపాలక సంఘం, వై ప్యలు, భిలాఫత్ సభ్యులు. వర్తకులు వేర్వేరు స్వాగతప।శాల్లు సమ 

Fo DE జల్లా న్యాంలొం[ల్ఫోం 

ర్చిందారు. విదేశీయులను ఐశ్వర్యవంతం చేసే 
కల్లు, సారా మొదలె న మత్తు పదార్థాలను అమ్మడం 
ద్వారా వైబ్యలు ధనం సంపాదించరాదని బోధిం 
చారు. జొతీయ కళాశాలలోని (కమపద్ధతి, నిర్మాణం. 
కొశలం, ర్యా గసౌశీలాాలను గాంధి స్తుతించారు. 
ఈ కళాశాలను సానికులై పోషించాలిగాని బయట నుంచి సహాయం తొశించరాదని అన్నారు. జలియన్ 
వాలాబాగ్ లో డయ్యర్ దురంతాలను గాందీ విపరిం చాడు. హిందూ ముస్తి ముల మధ్య అవిశ్వాసం తొలి 
గించాలనీ, రాట్లాన్ని పునరుద్ధరించాలనీ కోరాడు. 
భారతదేశ దుసితి వరినూ “ఒకి లక్ష మంది ఆంగే 
యులు యావద్భారత డేని దాస్యంలో ఉంచి 
నపుడు దాన్ని తొలగించడానికి ఒక్కడు కూడా లేని 
అతినీచమెన దురవసను (పపంచ చరిత్రలో ఎవ్వరూ. కనీవినీ వుండరు” పీఏ అన్నాడు. స్వారపరత్వాన్ని 
మానాలని భారత భూమికోసం జీవించాలనీ టోధిం 
చాడు. 

బందరులో తిలక్ స్వరాజ్యనిధికి ఆ రోజున ( వేల రూపాయలు వసూలయ్యాయి. 
ఏపిల్ కవ తేదీ సాయంకాలం బిందరులోని 

పడర్లు గాందీని కలుసుకొని సంభాషణలు జరిపారు. my 

పడరు పృ తిని విసరించాల్సిందిగా, కనీసం ఒక. 
సంవత్సరం విసర్తించాల్చిందిగా గాందీ కోరాడు. 
స్తడర్త అనుమానాల్ను నివృ తి చేయడానికి గాంది గ? 

(పయత్నించాడు. 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం 
(తివిధ బపహిష్కాార ఉద్యమంలోను, సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యముతోను పాల్గొన్న కొందరి [పము 
ఖుల గురించి తెలుసుకుందాం. 

పుచ్చా వెంకటకృష్ణయ్యగాడ 1921 నుంచి 
కౌంటగెస్ [పచారకులుగా వున్నారు. 1919 నుంచి 
గూడూరు రామలింగేశర్ గురుకుల్ గారు కాం(గెస్ 
వాది.బొప్పనమాణిక్యాంబగారు 1920 నుంచి కాం(గెస్ 
కౌర్యక ర్ర. తిలక్ నిధికి డబ్బు ఇచ్చిందామె. రామ 
దాసి నాయుడు 1907 తో బిపిన్ చం(దపాల్కు ఆతిధ్య 
మిచ్చారు. జాతీయ కళాశాల సావనలో (సముఖపాత 
వహించారు. స్వదేశీ (ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సాపించారు.. 
వేమూరి రాంజీరావు హరిజన హెన్కూల్త, హరిజన 
హాస్టల్ ఏర్పాటు చేసి, హరిజనుల్న్ విద్యావంతులుగా 

§ 

క 



నం/గౌమ బరీ [త్ 

చేయడానికి శ గురజాడ  రాఘవశర్య్మ 

రు 1921 5 పాధ్యాయ పదవికి రాజీనామాచేసి, 

ఆంధ సాతీయకళాకాలలో పని చేశారు. చిటావరుల 

రామ కృష్ణయ్యగారు. నోబుల్ కాలేజీలో. చదువు 
మానేశారు. 

1921—22 ఉద్యమంలో అశ్వధాటి రామదాసు 

గారికి విద్యార్థులలో అలజడి లేన నెతు తు తున్నాడని 

ఆరోపించి వారం ర్ "జులు శిక్ష విధించారు. "కంభంపాటి 

సాంబయ్యగారు కూడా ఈ ఉద్యమంలో కిక్షను అనుభ 

వంచారు. పినపాల నాగభూషణం గారికి ఒక వారం 

9క్ష, రు. 15 జరిమానా విధించబడింది. ఆయాస 

కుట్టు మిషన్ వేలం వేసి, జరిమానాను (పభుత్వం 

వసూలు చేసింది. పోచిరాజు పట్టాభి సీతారామమూర్తి 

గారికి 1922 లో నాల్గు నెలల “సక విధించబడింది. 

వంకా సూరిళాస్త్రిగారు 1921-22 ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 1923 రో గుంటూరులో సబ్ జై లులో 

కొన్నాళ్ళు ఈయన్ని ఉంచారు. వేమవరప్ప రామదాసు 

పంతులు కొన్నాళ్ళు కృష్ణా పతిక సంపాదకులుగా 

సనిచేశారు. 1922 ఆం స్వరాజ్యపారీ రాష్ట్ర 

కమిటీ అధ్యక్షుడు. సహకార ఉద్యమ నిర్మాత, 

సంఘ సంస్క ర్త ర. జొన్నలగడ్డ సూర్యనారాయణ 

బందరు తాలూక స్పలి పాడు గోము కరణం పదవికి 

రాజీనామా చేశారు." మానికొండ సత్యనారాయణ 

1921 లో లా కాలేజీ వదలివేశారు. 1888 లో (ప్రయి 

చేటుగా చదివి లా పూర్తి రి చేసినా (ప్రాక్టీసు పెట్టలేదు. 

1822.280 లో 9 నెలలు జైలు శిక్ష తనుభవించారు. 

అడవి బాపిరాజుగారు 1922 లో సంవత్సరం శిక్షను 

అనుభవించారు. కొడాలి ఆంజనేయులుగారు రాసిన 

అవతార పరివ ర్తనం (విప పవ పరిప ర్తనం) అనేనా 

కను (ప్రభుతం నిషేధించింది. చెరుకు వాడ ( 

సింహం 1921 తో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో 

పాల్లొని ఒక సంవత్సరం శిక్ష అనుభవించారు. 

జాతీయ కళాశాలలో ఉపాధారయునిగా పనిచేశాడు. 

కాంగెస్ రాజకీయాలలో యావత్ కాలం పని చేసే 

దుకుగాను ఈయన ఆ తర్వాత ఆ పదవికి రాజీనామా 

చేశారు. ఆ కాలంలో వల్లూరి సూర్యనారాయణగారు 

పీరి. కుటుంబ ఖర్చులు భరించి, చేతనం వె రాజకీయ 

కార్యక ర్త రల్ని నియమించే పద్ధతికి దారిచూ పారు. 

1891 

1929, 1963 అలో బందరుకు 
గాందీ రాక 

ఖద్దరు నిధి'క్రె గాంధీ ఆంధ్రదేశ పః టనే సంద 
ర్భంగా 1929 ఏప్రిల్ 18 న బందరు చేరాడు ర్ దం 

మంది స్త్రీలు పాల్గొన్న మహిళా సభతో ఆయ 

ప్రసంగించాడు. ఈ సభను మహిళా సంఘం వంట 

చేసింది. ఈ సభకు వచ్చిన కొంతమంది మహిళలు 

విదేశీ వ వసా9లలో ఉండటం ఆయనకు విచారం కలుగ 

చేసింది. అందరూ ఖదరు ధరించాలని విజపి 

చేశాడు. బాల్య వివాహాలు నిరుత్సాహ గావరచాలన్, 
పిలలకి & త్తమ విద్య నేర్చించాలనీ కోరాన 

G 

ఎన్ అక పలు 

న వస్తువుల్నీ, నగల్నీ ఖద్దరు నిధి సమక ఎ 
హరిం కోరాడు. ఆయన కన్యను తర్వాత 

స్వచ్చంద సేవకులు నగలు డబ్బు సుమారు రు.500 

విలువై నవి వసూలు చేశారు. 

వేమూరి రాంజీరావుగారు నడిపే హరిజన జాలుర 

పాఠశాలను సందర్శించాడు. హరిజన బాలికల 

నిమి త్రం “అరుంధతీ ఆశ్రమా"ోనికి (ప్రారంభోత్సవం 

చేశాడు. రాంజీరావు కృషిని గాందీ కొనియాడాడు. 

వెశ్య (గ్రంథాలయంలో వైశ్య సమాజం వారు 

రు. 116 లు సమరించారు. 

ఆ రోజు సాయంత్రం 6 1/2 గంటలకు ఆంధ్ర 

జాతీయ కళాశాలలో గాందీ ఉపన్యసించాడు. బంద 

రుఠో వసూలె నరు. 5194 లు, కళాశాల సిబ్బంది 
రుల 

రు. 45లు సకల అణా, పి. సత్యనా రాయణగారు 

రు. 118, గుడ్డ వల్తేరు నుంచి యం. కృష్ణారావు 

గారు ద్వారా వనూలైన రు. 116, ఈ మొ త్తం 

డబ్బును పట్టాభిగారు గాందీకి సమర్పించారు. సభకు 

గ వేల మంది వచ్చారు. బందరు మున్సిపాలిటీ తర 

పున శీలం జగన్నాధరావు నాయుడు, బందరు 

తాలూకౌ బోర్డు తరపున కొల్లిపర వెంకట రమణయ్య 

నాయుడుగార్లు అభినందన సత్రాలు సమర్చించారు. 

ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాల వ్యవస్థాపకులు ర క్రీ రిశేషులు 

కోపల్లె హనుమంతరావు గారిని “సంస్కరిస్తూ. ఆయన 

ప్రతిక్స్సు త్యాగాన్ని, చేశ భక్తి క్రిసీ తెలుసుకోడానికి 

నకెంకో కౌలం సట్టలేదని గాందీ అన్నాడు. కళా 

we అంతఃకల హాలకు విచారం వ్య కంచేశాడు. 

“ఈ దేశంలోని విద్యా సంస్థలల్ ఇది ఎడారి 
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లోని జలాశయంవలె ఉన్నదనీ, దానీ నిర్దుష్ట 
స్వరూపాన్ని నిలబెట్రా లని గాందీ కోరాడు. 

మున్సిపాలిటీ వారిచ్చిన అభినందన ప్యతంలో 
విదేశీ వస్త్ర దహనం గురించిన ఆక్షేపణ లకు గాంధీ 
సమాధానమిసూ, _దక్షిణా(ఫికాలో జోహన్స్ బర్గ్ లో 
"పేగు వ్యాధి. వ్యాపించినపుడు 15 చేల పోనుల 
విలువై స బట్టల్ని తగలబెట్టార ని తెలియచేశాడు. 
“విదేశ వస్తాంలు మన దేశాన్ని ద దర్శద్రవంతంగా 
చేయడమే కాక, దేశీయుల మానాభిమానా లను మైల 
పరుస్తున్నాయి - మన పౌరుషానికి, ఆత్మ విశ్వా 
సానిక విదే్వ బట కళంకం కలిగిసు౦దని నా 
సమ్మకం” ఆనా ఎడు. త. 

మరో ఆక్షేపణకు కూడా గాంధీ సమాధాన మిచ్చాడు. 
“ఖద్దరు కొనుక్కోకుండా స్వయంగా 
రాట్నంమీద వడికి స్వయంగా. వట న 
అని బి సోర్తువారి సలహో. “స్యయంగా పొలం దున్ని 
ఇ ండించుకొని, స్వయంగా దంప్ప౯ొని, స్వయంగా 
వండుకొని భోజనం చేయమనడం ఎంత సమం 
జసమో ఇదీ అంతే అని, గాందీ జవాబిచ్చాడు. 
“మీరు తయారుచేసుకొన్న ఖద్దరు కట్టండి, లేదా 
విదేశీ బట్టనే. కట్రండి” అనే సిద్ధాంతం తొనకు అరం అ 
కావడంలేదన్నాడు. 

స్వయం పోషకత్వ్వానికి ఈ జసీన్ పార్టీ (ప్రముఖులు 
శ అభినందనల పత్రాలద్యారా' చేసిన విమర్శలకు 
గాందీ ప్రై విధంగా సమాధానమిచ్చాడు తర్వాత 
మద్యపాన నిషేధం గురించి, అస్పృశ్యతా నివారణ 
గురించి గాందీ మాట్లాడాడు 

1౫99లో హరిజన యాత్ర జరిపినప్పుడు బ:న 
రులో గాంధీరాకకు ముందు, అస్పృశ్యతా నివా 
రణకూ, హరిజన దేవాలయ (పవేళానికీ వ్యతిరేకంగా 
ఒక వారంరోజుల పాటు సనాతనులు (వచారం చేశారు. 

గాంధీని కలుసుకుని చర్చించాలని కూడా భావించారు. 
చివరకు ఆ (ప్రయత్నం మాని,  సనాతస ధర్మ 
విరుధ్ర మెన అస్పృశ్యతా _ నివారణ 
జోక్యం కల్లించుకోరాదని రాశారు. ఐతే తమ అన 
మ్మతిని ఒక లేఖ ద్వారా డిసెంబరు 17న తెరియ 
చేశారు. డిసెంబర్ 19 3 న ఆంధ్ర రాష్ట దేవాలయ 
అర్చకుల సంఘం ఒక సూచన చేసింది, _సనొతను 

పేచారంలో 

లతో గౌర వనీయమైన ఒడంబడిక చేసుకోవాలని ఆ 
సూచన. హరిజనులకు శైవ, వెషవ మతాలు 
యిప్పించి దేవాలయ _్రవేశార్ల త 

కార్తీ కృష్ణమాచార్యులుగారు ఒక మధ్యవ ర్తి పరిష్కార 
పథకం సూచించారు. అర్చక సంఘ "కార్యదర్శి, 
సనాతనుల, సంస్క రణవాయుల ఉమ్మడి సమావెశం 
ఎర్పాటు చేసామని గాంధీకి జవాబు రాశాడు, అస్బృ 
గతా నివారణే. గాంధీ సాగించిన హరిజన యాత 
సనాతనులలో “ఏలాంటి అలజడి కలిగించిందో పె యై 
సంఘటన తెలియజేసోంది. 

108081 లో ఉద్యమంలో పాల్గొని బందరులో 
శిక్షించబడినవారు . (వీరిలో ఇతర" (పాంతాలవారు, 
పుటుకతో ఇతర (పొంతాలకు చెందినా, ఇక్క డ రాజ 
కీయ జీవితంలో సీరపడినవారూ ఉన్నారు. ) 

డాక్రరు భోగరాజు పట్టాభి సతారామయ్య, చెరుకు 
వాడ వెంకట నరసింహం" ముట్నూరి కృష్ణారావు, 
మానికొండ సత? నారాయణశా స్రీ, తత్వానందసా షమి, 
(కొండిఫ ర్రీ వీరోభ దాచారు లు), టి. పి. ఆళా ర్, 
తూములూరి వెంక కటస్పయ్య, ఐ వారణాసి వెంకటాచలం, 
తంగిరాల వీరరాఘవరావు, ధూళిపాటి వెంకట సుబ్బా 
రావు, సుసర్ల నా గేక శరకాప్ర్ర, భాస్క-ర్ల గోపాల 
కృష్ణమూర్తి, మంగళపల్లి రాజేశ్వరరావు, పురాణం 
సూరిశాన్తిో పెనుమ రి "లకీ శీర్రపతిశాస్ర్రీ, పోచిరాజు 
కృష్ణారావు, తోట నరసయ్య, అశ ధాటి రామదాసు 
మేడూరి వెంకట చలపతిరావు, పినపాలనా  గభూషణం. 
(కిరుచునా "పల్లి జైల్లో మ యారు కంభంపాటి 
నొంబ బయ్యు, కొడార్ ఆంజనేయులు * వల్లూరి రామా 
రావు, తల్లాాపగడ ౮ రామారావు. 

1932 34 ఉద్యమంలో 

డా॥ భోగరాజు పట్టాథి సతారామయ్య, ముట్నూరి 
కృషారాను, వేయూ3 దుర్గానా గేశ్వరరావు (గుడివాడ 
మేజ్ టట్ విచారించాడు. జరిమానాలు వసూలుచేయ 
దడ్డాయ్యి పయాగ సతంనారాయణ, (గంజాం జిల్లా 
వా స్తవ్యులు), దిగువ ర్తి రామస్వామి, చెరుకువోడ 
వెంకట నరసింహం, (ఏలూరులో విచారించి, శిక్షిం 
చాటు మేకా ఆదినారాయణ (నూజివీడు వా _సవ్యులు 
+ నెలలు శీక్ష చిధించా యు నిమ్మ గడ్డ వెంకట కృష్ణా 



నీం[గోమ చీర్మీల్ 

రావు, గోవిందలూరు సూర్యప్రకాశరావు, (పిరిద్దర్నీ 

కొట్టి వదలివేళారు. ) కానూరి చినవెంకట దానయ్య, 

దిపతాలూకా కు చెందిన గొట్టవాటి బహ్మయ్య, 

కొడాలి ఆంజనేయులు, కొల్తిః పర సూరయ్య, పను 

మ రి లక్ష్మీ పతిళాస్త్రి,, మానికొ ౦డ సత్యనారాయణ 

శాస్తి, నల్ల భనేని రామ్మబహ్మం, అట్లూరి సుబ్బారావు 

సోలీను లాకప్ లో వుంచారు. గ ఉసిరిక సుబ బ్బారావు 

(పోలీస్ ల లాకప్) దేవినేని భీమయ్య (సబ్జై లులొ 

వుంచారు, ) అట్లూరి జయం, తంగిరాల సతారామమ్మ 

నూత క్కి గోపాలకృష్ణయ్య పోచిరాజు కృష్ణారావు. 

1939 నుండి 19495 వరకు 

ఉద్యమాలలో శిక్షింపబడినవారు 

డిటెన్య్యూలు 

ఉసిరిక వెంకట సువ్చారావుగు ప్ర ప, కొగితం 

వెంక కేశ్వరరావు, కాశీనాధుని పూర్ణ మల్షీఖార్జునుడు, 
డా॥ కుప్పా 'వెంకటామళౌస్త్రి, ణ్ బ్ 

సుబ్బయ్య, గోవాడ నిరీక్షణరావు, తంగిరాల వీర 

రాఘవరావు, పుచ్చా వెంకట కృష్ణయ్య, బూశంకోట 

మల్లయ్య, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య, మామి 

స్ట్? ముట్నూరి కృష్ణారావు, మేకల ఆదీ 

నారాయణ, ఏి.వి.యస్, సోమయాజులు, అశ్వధాటి 

రామదాసు, ఆచంట సను(దయ్య, ఆచార్య రామదేవ్, 

ఉన్నవ కృష్ణయ్య. కంభంపాటి రాధాకృష్ణమూ రి రి, 

కౌజు లక్ష్మీస రాయణశాన్త్రీ, కోడూరు సళారామాంజ 

నేయులు, గాజుల వెంకటేస్యరరావు, గుంజ వీరా 

స్వామి, గూడూరు రామలింగేశ్వర గురుకుల్ , తట 

ప రి పెరి ఆళ్వార్ గుపా, రామరాజు పట్టాభి రామా 

కావే, నూకల కృష్ణమూ ర్తి రి, పోచిరాజు కృష్ణారావు, 

డౌల అంకయ్య, 

పోలి శెట్టి విశ్వేశ్వరరావు. మరి వెంకకే॥ స్వర రెడ్డి, 

కొమరవ చం రామచం(దరాపు, క్తి తివె.టి వెంక 

తోట పెరు 'కేశ్వర రాపు, చలమళె ట్టి నాగయ్య, 

మాళ్ళు, నందం లక్ష్మీ పేరుమూళ్ల, హాలూరి పు 

శ్వరరావు, పులి సుబ్బారాయుడు యం. రామారావు, 

మొక్కపాటి కౌామయ్య, వారణాసి దుర్గాససాదళా త్రి 

(104. 48 హైదాబాద్ లో) శ్రీ త్రిక కాకుళపు రాఘవయ్య, 

ఉద్యమ విరామ సమయులో గాంధీ-ఇర్విన్ 

ఒడంబడిక (గ్రకౌరం విడుదల కావాల్సిన బారిలో 

రావు, చెరువు నుల్తి ఖార్జునుడు, 

షె | 
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సర్వశ్రీ శెట్టిపర్తి వెంకటరత్నం, బెడత నసల్లి సత్య 

నారాయణ, బెడ తనపల్లి సతయ్య, ఐనం పూడి సుబ్బా 

అట్లూరి వెంకట 

రంగయ్య, సున్నం ఢేకసీంహ గార్లను. (పభుత్వం 

విడుదల చేయలేదు. మీ విడుదలతై. నాయకులు 

చేసిన కృషి కూడా ఫలించలేదు. తమకు విధించిన 

శిక్షాకొలం పూర్తిగా అనుభవించిన తర్వాతనే వీరు 

విదంగా 

ఈ కాలంలోనే కాంగ్రెసు సంఘాలు పునరుద్ధ 

రంచబడ్డాయి. కాం(గెస్ సభ్యత్వాన్ని చేర్పించారు. 

బందరులో ఇతర ర వట్టిణాలలొవలెనే వలంటీర్ల శివిరం 

ఏర్పాటు చేశా 

కల్లు, సారా దుకాణా లపద్ద, విదేశీ వసాలు, 

వస్తువులు అమ్మేదోట పికెటింగ్ (పారంధించారు. 

"జే కాలంలో రీసెటిల్ మెంట్ పన్నుల నివార 

ణకు రె తు సంఘాలు కృషిచేయ సాగాయి. గొట్టిపాటి 

బ్రహ్మయ్య, కానూరు & చినవెంకటదాసయ్య, కాలిన 

సూరయ్య మున్నగువారు (గ్రామాల్లో సం, 

రీసెటిత్ మెట్ గురించి (ప్రసంగించారు. పీరితో 

కొందరిపె పె ని షేధాజ్జ లు విధించింది (పభుత్వం... 

గ్ గొట్టిపాటి టహ్మయ్య, కొలి పర 
ne 

నల్ల భ నేని రామ(బహ్మం, _ఆత్మూరి 

లక్షీ నవసింహోారా వ్రు, 

సర్వశ్రీ 
మారయ, 

రవ. “శ త్రవరపు 

ముసునూరు గురాజూ + వీరభనేని గోపాలకృష్ణయ్య, 

కానూరి చినవెంకటదాసయ్య, చలసొని నాగభూషణం, 

పోలగాని రామలింగం మొదలై న 

144 వ సెక్షన్ శారీ చేయబడింది. 

(ప్రవేశించరావని నిషేధం 

గారిని కపిశేశ్యర 

కాజి బసవయ్య, 

30 మందిపై 

గుడివాడ తాలూకాలో 

విధింసబడం౦ది. కొల్లి పర సూరయ్యః॥ 

ప్రరం నుచి కదలరాదని, రె ప్రలతో మాట్లాడ ౮ రాదని 

కూడా నిషేధించారు. నిషేధాజ్ఞ లను తల్ల ంఘీంచ 

రాదని కౌం(గెస్ అధ్యక్షుడు సేల్ సూచించడంతో 

వారు ఉల్లి ంఘీంచలేదు, దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణ్టయ్య 

గారిని శోక చారు. శ్రీమతు లు వక్షో భనే) సీత్రామహ 

లక్ష కమ్మ, దుగ్గిరాల కమలమ్మ మున్నగు మహిళలు 

కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 



దివి తొాలలాకొ 
తన జాతిన్, సంస్కృతినీ, (పాచీన వె భవాన్నీ 

గు రు తెచ్చుకొని గర్యపడటం జాతీయోద మం 
పెట్టెన భిక్ష, ఆనాటి పాత కథలతో నే పరవళం చెంది 
చేతుము వ ముడుచుకు కూర్చోరాదనీ, తన కొలంనాటి 
బానిసత్వాన్ని పటాపంచలు చేయాలని టోధించిందీ 
జాతీయోద్యమమే ఆ దృషితో నే దివి (అవనిగడ్డ) 
తాలూకొ స్వాతం(త్య ఉద్యమ చరితను కూడా 
చూద్దాం. (సౌ కండ్రా; నంతరం జరిగిన తాలూకొల 
పునర్వీభజసత్రో నిమి త్తం లేకుండా, అంతకు పూర్వ్యు 

మున్న తాలూకాను దృష్టిరో పుంచుకొని, ఈ 

తాలూకా సంగ్రామ చరితను వివరి ౩ సున్నాం. 
మొట్టమొదటి ఆంధ. రాజ్యాన్ని స్థాపించింది 

శాతవాహానులు. వాళ్ళ మొట్టమొదటి రాజధాని కృష్ణా 
జిల్లాలోని శ్రీకాకుళం. కృష్ణానది ఒడ్డున ఈ (గామం 

పుంది. ఒకప్పుడు రాజధానీ అయినా యిప స్రుడది చిన్న 
(గాము. మౌర్య సా_మాజ్యాన్ని ధిక్కరించి 
స్యతం(తై రాజ్యం ఏర్పరచుకొన్న శాతవాహనులు 
శ్రీకాకుళం రాజధానిగా తమ రాజ్యాన్ని పాలించారు. 

కృష్ణాజిల్లాలో ఖండాంతర వాణిజ్య కేంద్రాలుగా 
ఘంటపాల, గూడూదలు ఉండేవి, ఇవి ఒకప్పుడు 
రేవు కేంద్రాలు. ఘ౦0ట సాల దివి తాలూకాలోని 
(గ్రామం. 

శాతవాహనరాజు ఆంధ్ర విష్తువు, నిశంభుడనే 
నాగరాజుని ఓడించి, ఆంధ రాజ్యాన్ని స్థాపించాడని 
(బహ్మాండ పురాణ కథ. ఆంధ్ర విష్ణువు "పేరిట 
నిర్మించబడీస శ్రీకాకుళం దేవాలయం లోనీ శిల్పాలు, 
చరిత పేసిద్ధమైనవి. శాతవాహనుల కాలంలో 
ఘంటసాల, అవనిగడ్డ రేవుల ద్వారా విదేశ 
వ్యాపారం సాగేది. నూలుబట్లలు, అద్దకపుబట్టలు, రవ 
సెల్లాలు (సన్నని బట్టలు వజ్రాలు అటు పశ్చిమాన 
రోమ్కు. ఇటు తూర్పున బర్మా, చైనా, సయాం దేశా 
లకు ఎగుమతి అవుతుండేని. 
శతాబ్దం నాటి రోమ్ చక్రనరు రుల నాణాలు లభించాయి. 
18 ప్ శతాబ్దంనరకు ఘంటెసాల రేవు పట్టణంగా 
వుండేది. తూర్పు చాళుక్యుల కౌలంరో కూడో రేప్ప 
పట్టణంగా (ప్రసిద్ధిచెందింది. శాతవాహనులకు ముందే 
బౌద్ధమత వ్యాప్తి ఫలితంగా ఘంటసాలలో బౌద్ద 

ఘంటసాలలో రెండో 

సవాలు బౌద్ధ శిలాసాలు ఉన్నాయి. “కంటక 
శల గా "పేద ర్కాన్బడే ఈ (గామంలో నాగార్జున 
కాలంలో పెద బౌదారామం ఉండేది. 1వ శతాబ్దం 
నాటి ణౌద్ద నూపిం అవశేషాలు మాత్రం ఇప్పడు 
వున్నాయి. మూడో శతాబ్దం నాటి భెరవసర్వతీ 
వ్మిగహ శిల్చం, మొహంజిదారో శిల్పచాతుర్యాన్ని 
పోలినదని పెద్ద లంటారు. 

బృహత్చ్సలాయన రాజా, పిన్ని స్తాపి ఎంచిన జయ 
వర్మ రాజధానిగా దివి తాలూక “కోడూరు” వుండేది. 
“కూడూరుహోరము” అని ఆ రోజుల్లో 3 పరు. బృహ 
త్నరాయనులు స్వతంత రాజులు, “ఛాతవాహ హానులు , 
ఇక్ష్వాకుల అనంతరం వల్ల పులు అధికారంలోకి 
వచ్చిన సమయంలో క కృష్ణకు ఉత్తరాన చిన్న చిన్న 

రి 

లి 

స్వతంత్ర రాజ్యాలు తలేతాయి. "వారిలో వాడే జయ 
వర్మ. భారత న నాట్యా చార్యుడుగా (ప్రసిద్ధిచెందిన 
సిదేంద్రయోగి సినసించిన కూచిపూడి, పద రచయిత 
క్షేత్రయ్య ఆరాధ్యదై నం వేణుగోపాలుని (గ్రామం 
మొవ్వు ఈ కాలూకోలోని వే. 

ఇంతటి పాచీన చరిత్రగల ఈ తామారా 
స్వాతం త్య సమరంలో వహించిన పాతను పరిశీ 
లించుదాం. 

జమోందారదిీ వ్యతిరేక పోరాటం 
జాతీయ చె చె తన్యం కల్లి చడానికి (గంధాలయ 

ఉద్యమాలు, సంఘ సంస్కరణ సభలు, మొదలై నవి 
(వారంభదశలో ఎలా ఉపకరించాయో, అలాగే చదువు, 
ఉద్యోగాలలో వెనుకదిడ్డ రె తు వ్యవసాయ కార్మికు 
లలో జమీందారీ వ్యతి రేకపోరాటాలు జాతీయోద్య 
మానికి పరోక్షంగాను, (ప్రత్యక్షంగాను సహాయ 
పడ్డాయి. ఇందుకు ఉదాహరణ ఈ తాలూకాలోని చల్ల 
పల్నీ రాజాకు వ్యతిరేకంగా ఘంటసాలలోని “ధర్మో 
గోటకం”తై ర తులుసాగించిన పోరాటమే. ఒకప్పుడు 
నాద్దుల ఉద్యానవన: ౩గావున్న స్టలమె ధర్మగోటకం, 
సుమారు 270 ఎకరాలు వుండిది. ఇది విశాలమైన 
పచ్చిక బయయలగా ఉండేది. ఘంటసాల, వరిసర 
గామాల రైతుల పశువులు తిరగడానికి, పశు 
గ్రాసానికి "అది ఉపయోగపడేది... దీన్ని సొంత 



నం/గౌము భరి [లో 

సేవ్యంగా ఉసయోగించుకోడానికి ఈ శతాబ్దం పారం 

భంలోనే ఆనాటి చల్లపల్లి నిజమీందాదు ప్రయత్నించాడు. 

ఈ ప్రయత్నాలను" ఎన్నో కష్ట నష్టాలకులో 

ర తు పెద్దలు, (గామ పెద్దలు ఎదిరించి” చిట్టచివ వరక 

వ్జయం స ా ధించ గల్లా రొ ఓక్ పుడ్ తు 

మళి నాకప్పుడు నిరుత్చాహపడి, ఇంకొ కప్పుడు | 

Spal భా లో 

వయపడి 

సల్ 

స వ 
భాలకులోనై. కొందరు పెద్దలు జమీందారీ పక్షాన 

చేరినా యుస కులు ధైర్యంగా నిలబడి, ముల్లును 

ముల్లుతో నే తీసినట్లు మూసా నికి మోసం విరుగుడుగా 

ఆ త్స్తా9న్ని కూడా ఉపయోగించి ప్రజలకు ధర్మ 

గోటకం ' చెందేలా కృషి చేశారు. వీరు గొట్టిపాటి 

పీ రాఘవయ్య, దోనేపూడి వెంకటాయులు, గొల 

పాటి రామస్వామి, వేమూరి వెంకన్న, పిశుపాటి 
పెదసుబ్బయ్య, మొదలై నవా రు సుప్రసిద్ద క కాం[గెసు 

నాయకులు, గొట్టిపాటి | (బ్రహ్మయ్య తర్మడ్రిగారే ప్పీర్ర 

రాఘవయ్యగారు. "ఈ జమీందారీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో 

పీరు కులాలవారీగా ఆయా కులాల సెదలను సమీ 

కరించి, వారి అండదండలతో ధర్మ గోటకాన్ని నిల 

బెట్లుకో గల్లారు. జమీందారు సివిల్ (క్రిమినల్ కేసుబు 

ఎన్నీ పెట్టినా చివరకు (పజల పక్షానే న్యాయం 

కలింది. సుువ్రసిద సంస్క ర్త ర, న్యా వాది వలూరి 

న్న ణ్ మ lal , జ్ 

సూర్యనారాయణ రావుగారి "సహకార 0౦ విజయానికి 

కారణముంది, 
రా 

సంస్కరణ భావాలు 

బందరులో జరిగిన మొట్ట మొదటి వితంతు నివా 

హానికి (ఈ వివాహం 1008 లో జరిగిందని కౌశేశ్వర 

రావుగారు, 1908 తో జరిగిందని మానికొండ సత్య 

నారాయణగారు రాశారు గొట్టివి పాటి వీర రాఘవయ్య 

గారు, దోనేపూడి వెంకటాయులు గారు కట్నాలు చది 

వించటం సాహసమనే అనాలి. 

వందేమాతరం వుద్యమ (పభావం 

1905 నాటి నందేమాతరం ఉద్య మ (ప్రభావం, 

ఘంటసాల (గామంలో కూడా పడింది. విపిన్ చంద 

పాల్ ఆరునెలల శిక్ష అనుభవించి విడుదలయ్యాడ నే 

వార విని, ఘంటసాలలో సుజనరంజనీ నాటకం 

కం పేనీవారు బిపిన్ చం[ద్రపాల్ఫొటోను ఊరేగించారు. 

ఊరేగింపులో వందేమాతరం నినాదాలిచ్చారు. మూడో 

తరగతి చదువుతున్న గొట్టిపాటి (బహ్మయ్యగారు. 
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పాల్గొనా ఇరు. ఆ తర్వాత కొనా షళ్ళకు స్రొనిక పాఠ 

శాలకు స్కూళ్ళ సూపర్ వై జర్తని ఫీకి వచ్చేటప్పటికి 

విద్యారులు జి సోర్దుమీద "గోడలమీద “వందేమాతరం. 
జ్ర 

మండే జం అని రాశారు సూపర్ వె జర్ 
టు యు 

పంతులుగావి ఏ మంచిపడొడు పంతులుగారు 

న్ | రం ర్ డె ఇ a 

టహ్మయ్యగారితో సహా పిల్లలపె విరుచుకుపడి, 
Wn ఆ - కలర్ స్వా au య 

రూళశ్ళక(ర్రతో దెబ్బలు కొట్లారు ఈ (గామంలో 
జం 

జ wr అ రం 4 1914 నాటికే వయోజన పాఠళాల, రామమాహన 

(గంధాలయం ఘంటసాలలో నెలకొల్పబడింది 

కత దేశానికి బాధ్యతాయుత (పభుత్వం ఇవ్వ 

టమే తమ ఆశయమని మొదటి మెట్టుగా కొన్ని 

సంస్కరణలు [పకటించుతామని 1917 ఆగస్టు 20 న 

భారత దేశ మంతి మాంసేగ్ లండన్ పార మెం 

టులో (పకటించాడు. ఏలాంటి సంస్కరణలు 

ఇవ్వాలో విచారించడానికి 1917 సంవత్సరాంతంలో 

మాంపేగ్ భారతదేశంలో సంచారం చేయడానికి నిశ్చ 

యించాడు. దీన్ని అంగీకరించాలా వడ్డా అనేది వివా 

దాంశ మైంది. ఐనా వీటిని కాం|గేస్ అంగీకరించింది. 

కౌం(గెస్, ముస్తింలిగులు అప్పటి కే ఒక ఒడంబడి 

కకు వచ్చి ఒక ప్రణాళిక తయారుచేళశాయి. దీనిపై 

సంతకాలు సేకరించే ఉద్యమం ఆంధ్రలో కొన 

సాగింది. అలాంటి సంతకాలు ఢీ కరించడంతో నే, 

గొట్టిపాటి _బహ్మయ్యగారిరా జ కీయ జీవితం 

ప్రారంభమైందని వారు “నా జీవిత నొక”లో తెలియ 

చేశారు. 

మండల సభలు 

1920 జూన్లో దివితాలూకా పెదక శృేపల్సి తోకృష్ణా 

మండల సభ జరిగంది. గుంటూరు జిల్లాలో నొ ఒంగోలు 

శాలూకౌ మినహా మిగతా గుంటూరు జిల్లా అంతా 

అప్పుడు కృష్ణాజిల్లాలో వుండేది. పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లాకూ డా B27 వ రకు ఈ మండలంలోనే వుండేది. 

కృష్టా ము ుడలంలో నే ఉస్నె గుంటూరులో 1892 లొ 

కృష్ణామం డల. (పథమ: మహాసభ జరిగింది. భారత 

దేశర్లోనే ఇది పథమ మండల మహాసభ అని 

కొడాలి శివరామకృష్ణారావుగారు రాశారు. యానదాం 

(ధలో (ప్రధమం తని (బహ్మయ్యగారు రాశారు. 

ఈ మహాసభలదా౪రా 5 కాంగెస్ తీర్మానాలు (సచారం 

చేయబడుతూ వుండేవి. ఏమైనా ఆ రోజుల్లో. మండల: 



సంఘాలు, మండల సభలు, సాంఘిక, ఆరి క రాజ 
కీయ నైతిక విషయాలలో తమతమ అభి|ప్రోయాలను 
వెల్లడించేవి, ప్రభుత్వానికి తెలియచే"సేవి. పులిగడ్డ 
_పాజెక్తుక కు ఇదివరలో మండల సభలు చేపిన ఆందో 
శన, విజ పులు కూడా దోహదం చేశాయి. 

డం 

పెదకశ్మేపల్తిలో. జరిగిన సభ 29 వది, చివరిది 
కూడాను. ఈ సభకు ఎక్కువగా రైతులే వచ్చారు. 
సుప్రసిద్ద ర తు నాయకుడు కానూరు వెంకటా 
చలసతయ్య ''పేరణతో ఈ సభలొ జమీందారీ రద్దు 
తీర్మానం (పతిపాదించబడినా, తగు (ప్రోత్సాహం 
లేక మరు సంవత్సరానికి అది వాయిదా పడింది. 
మాంచేగ్ చెలన మ్సుఫర్డి రాజకీయ సంస్కరణలు 
అసంతృ ప్రి పి కరమెన వన్న కౌం(గెస్ తీర్మానా న్ని 
ఈ సభ "బలపరోచింది. ఆ రోజుల్లో అతివాదిగా 
భావింపబడుతున్న పట్టాభి ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. 
టిటిష్ చృక్రవ రి రాజకీయ సంస్కరణల గురించి 
చేసిన (పకటన అసంతృప్తి సికరంగా వున్నదని ఈ 
సభ తీర్మానించింది. 

ఘంటసాలలో కూడా జరిగిన సభలో అయ్య దేవర 
కాశేశరరావుగారు, చెరుకువాడ నరసింహాంగారు 
పాల్గొని ఉపస్యెసించారు. 

మొదటి (ప్రసంచ యుద్ధ కౌలంలో దివి తహపేల్ 
దారు హమాయూన్ సాహెబ్ ఘంటసాల గామంతో 
యుద్దనిధి చందాలకు వచ్చాడు. చైతుల వీదస్టితివ ల్ల 
చందాలు ౦బవ్యలేరని కౌం(గొస్ స సంస్థపట్ల భ్ రకలిగీ, 
జాతీయ భావాలుగల గొ(౮పాటి బహ్మన్నగారి 
కునూ రుడు వెంకయ్య గారు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. 
తహసల్ దారు “నేను ఇల్లిల్లు తిరిగి వసూలు చేసాను” 
అని అనగా "* "గ్రామంలోని | ముఖ్యుల్ని క కౌదని వసూలు 
చేయగలరా ౪” అని ఎదురు ప్రశ్న వేయగా, దగ్గరలో 
వున్న పోలీను అధికారులతో 

దార్ చల్ల గా జారుకొ న్నాడు. 
యుద్ధకాలంలో ని వాగ్గానాలకు ఎగనామం పెటి 

విప్ప చోద్యోమాల ను అణచే “పేరుతో 5 రొలట్ శాసనాన్నా 
ట్రేఘత్వం (పకటించింది. దీన్ని (ప్రతిఘటించడానికి 
గాంధీ ఆదేశానుసారం దేశమంతటా సభలు జరిగాయి. 
ఘంటసాలలో వేమూరి లక్ష్మయ్య నాయకత్వాన 
సత్యా_గహ దీక్ష వహించి ఉపవాసాలు చేశారు. 
వేమూరి ' వెంకయ్యగారి అధ్యక్షతను బహిరంగసభ 

సం|పతించి తహాసెల్ 

ద్ర 9లో కొం లో త్య) జ్ఞ దొల్లా న్యా లం 

జరిగింది. వేమూరి ర త్రయ్యాగారు రౌలట్ చట్టానిం 
గురించి వివరించారు. రౌలట్ చట్టం రద్దు క కొవాల) 
తీర్మానించబడింది. 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం 
గాంధీ సహోయ నిరాకరణ ఉద్యమ మాన్ని పారం 

లించినపుడు జిల్లా అంతటా ఆ ఉద్యమం గురించి 
అనేక సభలు జరిగాయి. దివి తాలూకా సభ ఘంట 
సాలలో జరిగింది. గొరెపాటి ర త్రయ్య. ఆహ్వాన 
సంఘాధ్య క్షుడు. కిలారు కోదండ రామయ్య అధ్య 
క్షతన జరిగిన సభలో చెరుకువాడ నరసింహం, 
కానూరు వెంకటాచలపతయ్య, కాజ శీవరామ 
కృష్ణయ్య గార్లు ఉపన్య సించారు. ఈ సభలను నిర్వ 
హిరచటంలో” గొట్టిపాటి (బహ్మయ్య, గొ(రెపాటి 
వెంకటసుబ్బయ్య గా ర్లు విశేష కృషిచేశారు. ఆక్టింగ్ 
మున్పబుగా వుంటూనే వేమూరి లక్ష్మయ్యగారు, పై 
ఇద్దరినీ ఉత్సాహ పరచారు. ఈ సభలు జయప్రదం 
చేయడానికిగాను నిధి వసూళ్ళలో కూడా వారికి సాయ 
పడ్డారు. ఈ సభతో _ప్రార్థనగీతం పొడినందుకు సంజా 
యిషీ అడుగగా తాలూకొ ఆఫీసు గుమాసా గిరికి 
రాజీనామా చేశారు విశ్వనాథ వెంకకేశ్వర్లుగారు. 

అవని గడ్డ సభకు (ప్రచారం చేళారని దీవి తాలూకా 
మేజిస్టీ9ట్ “కోర్టులో రెండవ గుమాస్తాగా పుండిన 
కొడాలి ఆంజనేయులుగారిని (ప్రభుత్వం సంజాయిషీ 
కోరింది. ఆ ఉద్యోగానికి ఆయన రాజీనామా చేసి 
కౌంటగెస్ ఉద్యమంలో పని చేశారు. వీరు కొడాలి 
గామ కరణంగారి కుమారుడు. ఈయన ఆ తర్వాత 
కౌం(గెస్ నిర్వహించిన ఉద్య మాల్లో పాల్గొని శిక్షలను 
అనుభవించారు. పట్టాభిగారి కౌంగగెన్ చరితను 
తెలుగులోకి అనువదించారు. కవి, నాటకక ర, 
సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ కౌలు లో రచించిన 
“అవతార పరినర్ర ని అనే రాజకీయ నాటకం 
(తిలక్ నిర్యాణం సురంచినది అచ్చుకాక మునుపే 
కొన్ని సట్టజాల్లో (పదర్శింపబడింది. బందరులో 
పదర్శించడానిక్ సన్నాహాలు చేస్తుండగా * “తమ 
టిక్ ఫర్ ఫార్మెన్స్ ఆకు” (కింద నిషేధించారు. 

ఆవనిగడ్డలో జరిగిన సభకు బందరు తాలూకా 
చోర్లు ఉపొధ్య క్రులుగా వున్న. గద్దే నాగయ్య 
ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్తులుగా ఉన్నారు. గొల్ల ప పూడి డ్రి పుచు 
షా త్తమరావు (గుమాస్తా, గొల్ల పూడి "చలపతిరావు 



నం(గొమ చరి [క్రో 

(పి, డబ్ల్యు. డి. సూపర్ వె జర్) తమ పదపులకు 

రాజీనామా చేసి కొంగెస్ స్ ఉద్యమంలో చేరారు 

పరుచూరి బై రాగి, రేవల్లె వెంకటకృష్ణయ్య. 

వేములపల్లి వెంకటగోపాలరా వు, గల్ల పూడి (పేకాళం 

గార్లు ఈ "సభలను నిర్వ ర్తి రించారు. కొచేరు కుటుంబ 

రావు తాలూకా అంతటా తిరిగి ప్రచారం చ్చారు. 
విస్తవవాదుల త్యాగాల గురించి చెబుతూ డితే 

సర్ప్చొరు. 

అవని గడ్డ నుంచి దివి తాలూకొ కోడూ రుకు 

ముట్నూరి కృష్ణారావు, చరుకువాడ నరసింహం, 

బోడి నారాయణరాపు, గొట్టిపాటి (బహ్మయ్యగా ర్లు 

వెళ్ళి సభ జరిపారు. సభకు (బ్రహ్మయ్య గారీ, 

ముట్నూరివారి ఆదేశానుసారం అధ్యక్షత వహిం 

చారు, యద్దస పూడి గోపాలకృష్ణయ్య ఆహ్మాాన 

సంఘాధ్య క్షుడు. ముట్నూరి కృష్ణారావు, చరుకువాడ 

నరసింహంగార్లు ఊప సన్యసించారు. పీర్రికి ఆతిధ్యం 

ఇచ్చార నే కారణంతో కోడూరు కరణం చామ రి 

చలపతిరావును ఉద్యోగంనుంచి తీసివేశారు. కాం్యగేస్ 

మం(తివర్గ ర హయాంలో 1938 లో తిరిగి ఈయనకు 

ఉద్యోగం ఇవ్వబడింది. 

పన్నుల నికాకరణకు_పయత్నాలు 
1921 సంవత్సరం చివరి భాగంలో ఆంధ్రరాష్ట్ర 

కాం (గెస్ విజయవాడ రో సమావేశమై 

కాం(గెస్ ఆచేశించేవరకూ పన్నులు చెల్లీ చటం మాని 

వేయాలని తీర్మానించింది. తూరు కృష్ణాజిల్లా 

కాం(గెస్ కూడా పామ్మరులో సమావేశమెో అడే 

విధంగా ఆదేశించింది. ఘంటసాల (గామం ఈ తీరా 

నానికి అనుగుణంగా పన్నులు చెల్లి ంచ నిరాకరించింది. 

కాని తర్వాత గాంధీ ఆచేశంమేరకు పన్నుల నిరా 

కరణ ఉద్యమాన్ని నిలిపివేశారు. గాంధీ యిలాంటి 

ఆదెశం ఇస్తారని కొంగ గెస్ నాయకులు భావించటం 

లేదని (అ్రహ్మయ్యగా గారు తనే జీవిత కథలో రాశారు. 

సంఘం 

ఉమ్మడి మద్రాసు క శాసనసభకు 1920 లో 

కాం(గెస్ శః ఎన్నికల్ని. 

ఆ తీర్మానాన్ని 

ఎన్నికలు జరిగాయి. 

బహిష్కరించాలని తీర్మానించింది. 

అనుసరించి దివి తాలూకా అంతటా, చోట్లు. ఇవ్వ 

వద్దనే (పచారం జరిగింది. . ఘంటసాల "సోలింగ్ 
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కేంద్రంలో 1 (గ్రామాలు వున్నాయి. పదిరూవా 

యలు శిస్తు క్లే వారంతా వోటర్లు. (గామ మున్సబు, 

కరణాలతో సహా ఎవ్వరూ వోటు చేయకుండా ఖాళీ 

పెట్టు టు లతో ఉద్యోగులను సాగనుపారు. ఇ దుకు 

(బహ్మయ్యగారు, తదితర క కార్యకర్త రల నాయకుల 

ప్రశంసలను పొందారు. మద్రాసు ప రాషగింలో 26 

జిల్లాలలో ఇలా ఖౌళీ పె'టైలను పంపిన ఘనత ఘంట 

సాల పోలింగ్ కేం దానికీ దక్కింది. 

1921 మార్చి 81 న, ఏప్రియల్ 1న బెజవాడలో 

జరిగిన అఖిలభారత కాం(గెస్ కమిటీ తీర్మానం (పకా 

రం కోటిరూపాయలు తిలక్ స్వరాజ్య నిధికి పోగు 

చేయాలని సంకల్పించారు. తిలక్ స్వరాజ్యనిధికి, 

గాందీ పూజానిధికి ఘంటసాల (గ్రామం సమర్నించిన 

నిధికి సటాఖిగారి “జన్మఘామి"ప్యతిక (ప్రశంసించింది. 

1921జూలె లో బొంబాయిలో ఆలిండియూ కౌం(ెస్ 

కమిటీ సభ జరిగింది. ఆ సభ, విదేశ వస్త్ర బహి 

ష్క.రణ, ఖద్దరు ఉత్పత్తి తిపె కేం! దీకరణ గురించి 

తీర్మానాలు ఎజీసింది.. “521 ఆగస్తు 1 నుంచి 

కాం(గెస్ వాదులంతా ఖద్దరు ధరించాలనే తీర్మానం 

చేయబడి_ది. ఈ తీర్మానాన్ని పురస్క-రించుక" ని 

అనేక (గ్రామాల్లో ఖద్దరు ఉత్స త్తి తి (పారంభించారు. 

1924 లో సంధి పూజానిధి పేరుతో కం(గెస్ 

నిధి వసూలుచేయాలని ఆంధ రాష్ట్ర కౌం| గెస్ 

కమిటీ తీర్మానించింది. 

1924 లో ఖద్దరు ఉత్పత్తి త్రి సంస్ద ఘంటసాల 

Uy గామంలో సాకి పిరచబడింది. 1929 వరోకు ఈ[గామ 

స్టులే ఈ సంస్టను నిర్వహించారు. మద్యపాన నిషేధ 

కొర్య(క్రమాన్నీ కూడా ఈ (గ్రామం నిర్వహించింది. 

1929 © తో హరిజనులచే బావులలో నీరు తోడించి, 

(ప్రారంభించిన 

ఉద్యమానికి కూడా ఈ గ్రామం తోడ్పడింది. ఈ 

ఉద్యమానికి ఈ (గామంలోని కొందరు పెద్దలు పట్లు 

దలతో సహకరించారు, 

(ప్రశస్త స మెన మధ్యరకం ఖద్దరు ఉత్పత్తి తి సంస్ధ 

పురిటి గడ్డలో ఈ రి రోజుల్లోనే ఏర్పడింది. దపచూరి 

లింగయ్యగారి నిర్వహణలో ఇది కొనసాగింది. | 

సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో-ఒక భాగం కోర్టుల. . 

బహిష్కరణ. దీని, ఘంటసొలలో అమలుసరచి, : 
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సివిల్ (కిమిసల్ కేసులను (గామంల్ నో నే పరిష్క్ల 
రించుకొనుచుండగా సర్కిల్ ఇన్ సె స్పెక్టర్ కు కన్నెర్ర 
అయింది. [గ్రామానికి వచ్చి విచారణ (ప్రారంభించాడు. 
(గామ కాంగెస్ వారు, తాతము త్ర తాతల కాలం నుంచి 
(గామ తగాదాలను (గామస్టులే పరిష్కరించు 
కొంటున్నామని  _ జవాబివ్వగా చేసేదిలేక అతడు 
వెనుతిరిగిపో యాడు. 

ఈ ఉద్యమ కాలంలోనే భట్ట పెనుమ్మరు వాస్త 
వ్యులు కామినేని వెంకటప్పయ్యగారు బందరులో 
పొందూ హైస్కూలులో చదువు మాని వేసి జాతీయ 
కళాశాలలో (పవేశించారు, 

1926 ఎన్నికలు 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ సంరంభం చల్లారాక 
కాం(గెనురో ఎర్పడిన వివాదాల కో శాసనసభా 
(ప్రవేశ ౦ మంచిదా? కాదా? అనేది ఒకటి. శాసనసభ 
లను బహిష్కరించాలనే వై ఖరిలో మార్చు వద్దనే 
వారిని “నో ఛేంజర్సు” గాను, మార్చు కావాలనే 
వారిని "పో ఛెంజర్సు” గాను పిలిచేవారు. ఈ సంద 
ర్భంగా గానే చిత రంజన్ దాస్, మోతీలాల్ నెహూ 
స్వరాజ్య పార్ట్ ఎర్ఫరచారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర. కౌంగగెస్ 
అధ్యక్షులె న టంగుటూరి (ప్రకాళంగారు స్వరాజ్య 
పార్టీలో ఉన్నారు. కౌని (ప్రధాన కార్యదర్శి బులుసు 
సాంబమూ ర్తిగారు “పో ఛేంజర్”. 1926 లో జరి 
గిన కాననసభ ఎన్నికలలో పట్టాభిగారు, గాంధీగారు 
“నో ఛ౦జర్” కౌబట్టి తూర్పు క్షా జిల్లా 
కాంగైస్ కమిటీ కూడా “తటస్లం” గా హ్యండాలిసి 
సూచించారు. మద్రాసు రాష్ట్రంలో సమిషి నియోజక 

వర్గాలలో (వాహ | ణేతరులకు (పత్యేక “ప్రాతినిధ్యం 
కావాలని కోరుతున్న రోజులవి. అందుచే (పతి 
జిల్లాలో. ఇద్దరు అభ్యర్థులు అనీ, అందులో ఒకరు 
తప్పనిసరిగా 'వాహ్మఖేకీరులై వుండాలనీ (ప్రభుత్వం 
నిర్ణ యించింది. ఈ. నిర్ణయాన్ని బట్టి ఈ ఎన్నికల్లో 
కారి గెస్ తరఫున అతయ్య దేవర 'కాశేశ్వరరావే, 
కొల్లి పర సూరయ్య గారలు పోటీ చేశారు. జస్టీస్ 
పార్టీ అభ్యర్థిగా మీర్జాపురం రొజా, న్వతం_తుడుగా 
కట్టమంచి కోళందరెడ్డీ పోటీ చేశావ. మీర్జాపురం 
రాజా జస్టిస్ పార్టీలో చేముఖుజే కాక్ర జిల్లోబోర్డు 
అధ్యక్షులు. ఆ రోజుల్లో జిల్లా రాజకీయాల్లో "| "పలుకో 
బడి గల వ్యక్తి కి. ఆయనకు” (పతిగా “అడునుమిల్లి 99 

(వేభుత్వం 

క జ్ఞా జిల్లా స్వాతం [త్య 

వర్గం ఉండేది. అలాగే చల్ల పల్లి రాజా వర్షం వుండేది. 
మీర్జాస్తరం రాజాను ఓీడిరచాలం పే“ కొల్లి పర 
సూరయ్యగారు బలమైన పోటీదారు కాదంటూ ఆఖరు 
క్షణంలో అడుసుమిళ్ గోపాలకృష్ణ య్యగారు కూడా 
నామినేషన్ వేశాటై మొదట్లో “వం సహాకౌరం 
సూరయ్య గారికి ఉంటుందని గోపాల కృష్ణయ్యగారు 
హామీ ఇచ్చారు. మాగంటి జాపినీతుగారీని కాదని 
సూరయ్యగారిని నిల బెట్టించుటలో గోపాలకృష్ణయ్య 
గారి పాాతడఉంది. ఇలా “ఆనాటి రాజకీయ చదరంగంలో 
బుద్ధిపూర్వకంగానో, కౌకుండానో కౌం(గెసివాదులు, 
కాం గెస్ నాయకులు వావులయ్యెవారు. ఈ కారణం 
గానె పట్టాభిగారు అంత సుముఖంగా లేకపోయినా, 
గొట్టిపాటి (బహ్మయ్య మొదలగువారు కొంగెస్ 
అభ్యర్దుల కోసం జిల్లా అంతటా తిరిగి (ప్రచారం 
చేశారు. పట్టాభిగారు, "కృష్ణా ప్మతిక కూడా మొదటో 
తన అభ్యర్థిత్వం. పట్ర సుముఖంగా లేకపోవడమే 
గాక, కృష్ణా ప్మతిక కొళందరెడ్డిగారికి అనుకూలంగా 
(ప్రచారం చేసిందని అయ్య దేవర కా శేశ్వరరావుగారు 
నా జీవిత కథ..నవ్యాంధము” అనే (గంధంలో 

రాశారు. కాని చివరి రోజుల్లో కౌంగెస్ అభ్యర్దుల 
పక్షానే యీప్మత్రిక (పచారం చేసింది. కొశీనాధుని నాగే 
శ్వరరావుగారి సంపాదకత్వాన వెలువడే “భారతి” ఈ 
సందర్భాన మతి (ప్రాంతీయ దురభిమానాలను విమర్శిం 
చింది. ఈ ఎన్నికలలో కౌ శేశ్యరరావు గారు, మీర్హా 
పురం రాజా గెలిచారు. మీరాపుఠం రాజా ఎన్నిక 
చెల్లదని (బహ్మయ్యగారు, దేశాభిమాని బొబ్బా 
వెంకట శేషయ్య, రామాచారులుగార్లు చేసిన పిటిషన్ 
నెగలేదు. ఇది సంత నిరుత్సాహం "కల్లి ౦చినా, కృష్టా 
జిల్లాలో జస్టీస్ పార్టీ కంచుకోట బద్దలవడం _ప్రారంభ 
మెంది. 

యమన్ కమిషన్ బబామ్కారం 
భారతీయులు స్వపరిపాలనకు అర్హులా కౌదా అని 

నిర్ణయించడానికి నివేదిక సమర్చించోల్సిందిగా (బిటిష్ 
సెమన్ కమిషన్ను నియమించింది. 

స్వరాజ్యం త్ జన్మహక్కని ము కృకంఠంతో 
చాటుతున్న కాం(గెస్ దీన్ని బహిష్కరించాలని 
నిర్ణయించింది. పైగా (టిటిష్ (పభుత్వం ఏర్పరచిన 
యౌ కమిషన్లో అందరూ తెల్లవారే, 1927 సంవత్స 
రాంతంలో యీ కమిషన్ ఏర్ఫొడింది. 



నర్యగౌమ బ్ర్మీతో 

ఆ రోజులో బందరు తాలూకొ బోర్డుకు గొట్టి 

పాటి బ్రహ్మ్యయ్యగారు అధ్యక్షులు. సై మనీ కమిషన్ 
భారతదేశానికి మొదటి పర్యాయం వచ్చిన సం 

రాన్ని స్పరస్కరించుకొని తాలూకా ఆఫీసు 

న ల్లజెండా ఎగురపేశారు. పాఠశాలలకు సెల 

యిచ్చారు. జిల్లా బోర్డు కూడా కాం(గెస్ వారిదే 

అయినా, ఈ సిద్ధంగా ఆ బోర్డు చేయలేదు. 

1928 లో సెమన్ కమిషన్ రెండోసారి వచ్చి 

మ్యద్రాసును_ సందర్శించినపుడు రాష్ట్ర కాంగగెస్ 
ఆదేశాన్ని. అనుసరించి, మృదాసుళో సె మన్ కమి 
షన్కు న లజెండాలు చూపించడానికి కొందరు 
మద్రాసు వెళ్ళారు. గొట్టిపాటి (బహ్మయ్యగారు 

అలా వెళ్ళినవారిలో వున్నారు. న ల్లజెండా త (ప్రదర్శన 

ఏర్పాటు చేయటంలో మదాసులోని తమిళ కౌంగెస్ 

నాయకులు, దరు. తెలుగు నాయకులూ ఒక 

పొరపాటు | కారు. సెమన్ కమిషన్ వెళ్ళే మార్గాన 
కాకుండా, మరో మార్గాన ఆ (సదర్శనకు ఏర్చాటు 

చేశారు. ఆ సనుయంలో మద్రాసులో (ప్రకౌశంగారు 

లేచ, యునకాం(గెస్ కార్యక ర్త రలు చేసిన ఆందోళన 

ఫలితంగా, (పకాశంగారు వచ్చాక 'సెమన్ కమిషన్ 

వెళ్ళే మార్గంలో నే న ల్లజెండాల ప్రదర్శన ఏర్పాటు 
చేశారు, ఒక కారుకు సల్లజెండా కట్టి, సెమన్. కమిష 

నును బహిష్క-రించాలనీ, న లజెండాలు_ చూపాలనీ 

ప్రబోధించుతూ ప్రకాశం, పేళ్ళంరాజు, (బ్రహ్మయ్య 
గారు బహిరంగసభకు ముందురోజున తిరిగారు. 

కొండా వెంకటప్పయ్య మొదలగు వారిని ఒకరోజు 
ముందుగానే అరెస్టు చేశారు. సెమన్ కమిషన్ 

బహిష్కా-ర ఉద్యమ “నందర్భంగానే నే పోలీసుల కాల్చు 

లతో ఒకరు చనిపోవటమూ , అతని మృత దేహాన్ని 

చూడటానికి వెళ్ళగా ఒక పోలీసు తుపాకితో బెదరిం 

ర ర్స్ 

వగా న రంగాల ఎదురురొమ్ము చూపి, కొల్చుకో 

చెప్పడమూ (ప్రసిద్ధి చెందిన ఘటనే. 

బారిష్టర్ లింగయ్యగారి యింట బసచేసిన 

(బ్రహ్మయ్య గారు యీ సందర్భంగా తాను మరణిగే ప్. 

తమ యింటికి పంపవలసిందిగా ఒక వీయనామారాసి 

వీరభద్రయ్య గారికి యిచ్చాడు. ఆ రోజుల్లో సత్యా 

(గహోద్యమం అంచే- (ప్రాణాల్ని సె సెతం బలి 

పెట్లాల్సి వస్తుందనే చైతన్యానికి ఈ ఘటన మరో 

నిదర్శనం. 
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ఖద్దరు నిధికి గాందీ పర్యటన 
1924 తే గాందీ విడుదలయ్యాక నిర్యాణ కౌర్య 

(కమం చేపట్టాడు. అందులో ఒకటి ఖద్దరు సంఘానికి 

నిధి పోగుచేయడం. 1929 మార్చి, వ్ పిల్ మాసా 
లలో ఆంధ్రలో గాంధి 52 _గాహాలు పర్యటించాడు. 

1929 ఏపిల్ 14న గాందీ బందరు నుంచి 

బయలుదేరి నిడుమోలు, చినము కేఏ, పెదపూడి, 

చార్లపూడి, కూచిపూడి, నరసన్నపాలెం, మొవ్వ, 
కొడాలి, తాడేపలి, కొ తపలళి, ఘంటసాలపాలెం 

ల 0 0 

(గ్రామాలు సందర్శించి ఘంటసాల చేరాడు. ధర్మ 

దార్లు ఏర్చాటు “చేశారు. ఒక దారిగుండా గాంధీ 

కారును నడిపి, ఆయన్ని అండరూ చూసే అవకాళం 
కల్పించారు. గొ_రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య 

(కిసాన్ గారి నాయకత్వాన కాకి ఖద్దరు దుస్తులతో 

వలంటీర్లు పనిచేశారు. ముందు వరసల్ “స్త్రీలు 

రాట్నాలు వడికారు ఇదివరకే ఈ స వంద 

లాది రాట్నాలు వున్నాయి. ఆరు వందల రూపాయ 

లకు పెగా నిధి సమర్పించారు. కొందరు స్త్రీలు 

బంగారు ఆభరణాలు యిచ్చారు. తర్వాత దేవరకోట, 

చల్లప శ్రి (గామాలను గాంధీ సందర్శించాడు. 

కోడాల్రలో (గామ నున్సబు కుమారుడు (గ్రామస్టుల 

తరఫున నిధి సమర్బించారు. 

గాంధీ సందర్శించిన (గ్రామాల్లో వ పురిటి గడ్డ ఒకటి. 

అక్కడ రోజూ 60 రాట్నాలు "పనిచేస్తూ పండేవి. 

రాయలసీమను నుంచి హరిజనులను రప్పించి వారితో 

వడికిన ఖదరు నూలుతో బటలు నేయించేవారు. 

కపానుపాలేం, పెదపోలు, మోపిదేవి, నాగాయితిప్ప 
(గ్రామాలకు. వెళ్లి, అక్కడ కృష్ణానదిదాటి, అవని 
గడ్డ, నాగాయలంకలను సందర్శీంచి, అవని గడ్డ 

బసకు వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకొంటున్న సమయంలో 

అదివరకే పర్యటన కార్య (క్రమంలో చేర్చబడిన 

కోడూరురో వేలకొలది జనం నిరీక్షిసున్నారని, 

చెప్పగా, ఆ (గ్రామం కూడా సందర్శించి తిరిగి 

అవని గడ్డ వచ్చేసరికి చాలా పొద్దుపోయింది. 

అక్కడో (సజలు నిరీక్షిస్తున్నారు. అవని గడ్డలో 

గాంధీ ఉపన్యసించలేదు. ఆయన్ని శమ పెట్టడం 

యిస్టంలేని పట్టాలి, కొండా వెంకటస్పయ్య గార్లు 

ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పుకొన్నారు. 
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గాంధీగారి క కొర్య(క్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఖద్దరు 
సంస్థ ఏజెంటును, ఏ ట్లాభిగారిని ఉద్దేశించి “మీచేతుల్లో 
నా పాణంపో శే, మీనెంత విమర్శకు గురి అవుతారో 
గు ర్రించండి” అని కోడూరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు 
వారిని హెొచ్చరించారట గాందీ. 

కోసూరివారిపాలెంలో రెపల్తె వెంకట కృష్ణయ్య 
గారు పెద్ద భూసా షమి. కాం(గెస్ అనుయ్యి. 
తాలూకాదోర్లు అధ్యక్షపదఏ ఎన్నికలలో కులతత్వ 
(ప్రలోభాన్ని ఎదిరించినవ్య క్తి క్రి, కృష్ణానదితీరాన్నిదాటి 
గుంటూరు జిల్లాలో అడుగు పెట్టిన గాంధీకి, చివరి 
నిమిషంలో వచ్చీ శయన రు 116 గాందీకి సమ 
ర్చించాడ ఖద్దరు నిధికి ఈ కంది (గామాలనుంచి 
రూడా డబ్బు వసూ ల్రైంది. గూడ పొడు, పెదము కేవి, 
అయ్యంకి, గ్రీకొకుళం, కౌజు, కపానుపాలెం. పెద 
(పోలు, మూవదేవి. 

క్ 

ఈ పర్యటనరో జయ(పకాళశ్ నారాయణ సతి 
(పభథొవతీదేవి, దక్షిణాఫికాలో ని గాందీ సహాచరు 
డైన ఒక మహమ్మదీయ సోదరుడు, స్థానిక రాష్ట్ర 
కౌం._గెస్ నాయకులు వున్నారు. 

దివితాలూకాకు ని ర్రేశంచిన మొ _త్రంకంశె ఎక్కువ 
గానే నిధి వసూలై ంద్, స్త్రీలు, నాలికలునై తం తమ 
నగలు ఇచ్చారు. 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం తర్వాత ఖద్దరు పె 
అభిమానం తగ్గిపోయిన విషయాన్ని కృష్ణా త్రిక 
కృష్ణాజిల్లాలో గాందీ పర్యటన కార్యక్రమం పై రాసిన 
సంపాదకీయంలో ఇలా వివరించింది ; 

“ఒక మాసం కిందటివరకు 
సరుకు నిల సఉండి పోయింది. ఖద్దరు మగ్గాలవారు 
సరుకు విడుదలకాక నిరుత్సాహం 'ందిఉరీడినా 
వడికిన నూలు కూడా మిగిలి పోతాం 
కొన్ని (గామాలలో రాట్నాలు తిరిగి _ వెలిసెల 
కెక్కొయి.” 

ఇలాంటి మాంద ్యంనుంచి గాంధీ సర్యటనవల్ల | 
ఖద్దరుకి ఈః దుస్థితి తగినటు ఈ ప్మతిక రాసింది. 

౧ 22) 
గాంధీ అన్నిపోట్లా “వి దెనీ వస్తాంలు మువిన సర్టించండి. 

ఖద్దరును ధరించండి. తాగుడు మాన్సించుడి. ఎవరినీ 
అరిటరానివారుగా తలసకండి"ో అని చెప్పారని కృష్టా 
పతిక రాసింది. ఘంటసాలలో అస్పృశ్యతా నివారణ 
గురించి నొ కి. చెబుతూ ఇలా అనా ఎలు: 

త 

యు. లూ 

ఖద్దరు డిపోలలో. 

నప ప్పుడు, (బౌ హ్మణుడు జాత్యహంకౌరానికి వళంకాక 

సంఘ సేవాతత్సరుడై ఉండవలెనని 

గాంధీజీ 'హాహ్మణులను హెచ్చరించినా న (కొడాలి 
ఆంజనేయులుగారి “ఆం(ధ్రవచదేశ్లో గాంధీజీ అనే 
(గ్రంథంలో) నిజానికి ఈ హెచ్చరిక ఇలాంటి భావాలు 
గల ఇతర వర్తాలవారికి కూడా హెచ్చరికయే 

గవర్నర్కు నల్ల జెండాలు 
లాహోర్ కౌంటగెస్ తీర్మానాన్ని అనుసరించి 

1980 జనవర 26 న సంపూర్ణ ని స్వాతం శ Me 
దేశమంతటా జరిగింది. “లాహోర్ తీర్మానాని 
ఆ రోజు జరిగిన నభలలో పునరుద్దాటించారు. భా 
తీయులు (బిటిష్ (ప్రభుత్య రాజభ కి పరాయణులని 

అలనే 
నిరూపించడానికి గవర్నర్ జనరల్, గవర్నర్లు 
జోహుకుందార సభలు వరా ఎటుచేనుకున్నారు. 
అందులో కాగంగానే మ(దాను గవర్నర్ ఆంధ 
దేశంలో పర్య న (పారంభించాడు. పశ్చిమగోదావరి 
కౌం(గెస్ నీకు గవర్నర్కు నల్ల జండాలను 
చూపాలని ఒక (ప్రకటన చేశారు. వీరివలెశే తూరు 
కృద్దాజిల్లా కౌంగెస్ సంఘం ఫిబ్రవరి 1 న ఘంట 
సొలరో "సమా వేశమై నల్ల జ జండాలు (పదర్శించాలని 
తీర్మారంచింది. జిల్లా సహకారసభ ఘంటసాలతే 
జరుగుతున్న స సందర్భోన్ని పురస్కరించుకుని జిల్లా 
కౌం్టగెస్ నంఘం కూడ సమావేశమైంది. 

ప్రారంభించదోతుండ గా 
నల్ల జండాల పెదర్శన దేనికని, తూరు 

nen కౌర్యగెస్ అధ, క్రీతుడ న _బహ్మాయ్యగారిని 
పట్టాభి, ముట్నూరి కషా గా రావుగారలు కనా 
పరిచారు. మున్సిపల్ ఛె ర్మాన్ బారిన ర్ జగన్నాధ 
రాపు నాయుడుగారు కూడా మానవ లసేందని కబుడు 
చేశారు. 

ఫిదివరి 8 న గవర్నర్ వెనక్కీ న 

జెండా 

ఉస చా (గహం 

క | 
ర 

తినుకుపోయాం వారు వలూ Md కొడాలి 
“ఉన. 

ఆంజనేయులు, మనుగం వెంకటరాపు, తల్లా 

ట్ (బ్రహ్మయ్య, బొబ్బా 



సీం (గ వు బీథీ (త 

వెంకట శేషయ్య, అన్నే వెంకటరత్నం, గూడూరు 

వెంకటచలం, వడ్లమూడి సత్యనారాయణ, బొబ్బా 

ణిదినారాయణమూ “ర, దొబ్బా రంగారావు, జి. ఆది 

నారాయణ, వీరుగక టొన్హాల్వద్ద పిన్నమనేని 
వీరయ్యగా రిని అరెస్తు చేశారు. ఈయన కురుమద్దాలి 

వా సవ్యుడు. “గవర్నర్ గోదా బ్యాక్” అని నినాదం 
చేసూ గవర్నర్ కారులోకి నల్ల జండాను చుట్టచుట్టి 

విసరచేశారు. అది గవర్నర్ అంగరక్షకుని ఒడిలో 
పడింది. అతను బందోబసు సరిగాలేదని పోలీనులను 

వాట్లు పెట్టాడు. మరో 20 మందిని రోడ్డుమీదనే 

అపిషకారు పోలీసులు. ముట్నూరి కృష్ణారావు, 
మానికొండ సత్యనారాయణ, నార్ల వెంకొపేశ్యర 

రొవ్సు గా గారలతోపాటు 50 మందిని ఫోలీన నులు రెండు, 

మూడు గంటలు అదుపులో ఉంచుకొని తర్వాత 

సదలివేశారు. అరెస్టయినవారిలో కొందరు డిఫెన్సు 

పెట్టుకొ న్నారు, 

పిన్నమనేని వీరయ్యగారిని వెంటనే విచారణ జరిపి 

నెల రోజులు కరఠినశిక్ష విధించి బందరు సబ్ 

లులో వుంచారు. . ఆరువారాలపాటు సబ్జి లులో 

వన్న తర్వాత గొట్టిపాటి (బ్రహ్మయ్య, వల్లూరి 
రామారావు, కొడాలి. ఆంజనేయులు, మును గంటి 

వెంక(టావు, తల్లా్యప గడ రామారావు, బొబ్బా 

వెంకట శేషయ్య గార్తకు శిక్షలు. ఏధించబడ్డాయి. 

సంవత్సరం న నాలుగువోరాలు మొదలుకొని, సంవత్సరం 

ఆరువారాలు, 16 నెలల వరకు వీరికి న్క్షలు పడ్డాయి. 

ఈ శీక్షలు ఆ తర్వాత జరిగిన సత్యా(గహ “ఉద్య 

మానికి (పేఠరణ, ఉతాహోనిష కలించి నాంది 

అయ్యాయి. | 2 i 

తో 

ణి 

కృష్ణా ప(తిక సంపాదకీయంలో వీరః దరి అభి 

సందించీరిది మ(।దాసు నుంచి (ప్రకాశంగా సబ్ 

జెలటును వచ్చి పీరిని అధినందించాటు. టో స యంత్రం 

బహిరంగసభలో సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని గురించి 

పకాళంగారు ఉ శ్రేజకరరగా ఉపన్యసించారు. వడ్ల 

మూడి సత్యనా నారాయణ, వడ్డ మూడి రంగారావుగార్లు 

హెకోరులో అపీలు చేయగా" ఆరువారాల శిక్ష భాయ 

పడింది సంవత్సరం శిక్ష రద్దయింది. ఈ తీర్చు 

వవితంగొ ఈ 'కేనుతోని ఇతరులకు కూడా సంవత్సరం 

శిక్ష రద్దు చేయబడింది. 
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1930-32 ఉద్యమాలు 

1930 మార్చిశి న గాంధీ వె వెస్రాయికి ఒక 

ఉ త్రరంరాశాడు. అందులో ఉప సుచట్లాన్ని ఉల ౦ఘించి 

శాసనోల్ల ఘన ఉద్యమాన్ని (ప్రారంభించుతానని 

తెలియచేశాడు బర్మతీ ఆ(శ్రమవాసుళ్ని తోడు 

తీసుకొని, చరి ట్రాత్యకమేన దండీయాత్రను మార్చి 

న _ప్రారంభిచాడు. సముద్రంతో స్నానంచేసి 
WI గాంధీ సము[దతీరాన వున్న 

ఉప్పును ఏరి, శాననోల్ల ంఘనం (ప్రారంభించా 
కాని అస్పుడాయన్ని (ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయలేవు. 

దండి చేరిన తర్వాత ఏపిల్ 6 న మరోసారి శాస 

నోల్ల ఘనం చేశాడు. ఈసారి కూడా గా ౦ ధీని 

అరేస్తు చేయలేదు. ఏప్రిల్ రీ న దేశమంతా ఉప్పు 

చట్టాల్ని ధిక్కరించి సత్యా(గహం చేయాలని గాంది 

ప్రకటించాడు. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌం(గస్ వర్కింగ్ కమిటీ సత్యా 

(గహ ఉద్యమాన్ని నడపడానికి కొండా వెంక 

టస్పయ్యాగారిని యావదాం్యధ్ర దేశానికి డికేటర్గా 
నియమించింది. రాష్ట కౌం(గెస్ నాయకులు బోర్యాద్ 

వద్ద గాంధీని కలుసుకొని ఆంధలో సతార(గహ 

ఉద్యమ కార్యక్రమం గురించి చర్చించారు. 

ఉప్పు సత్యా(గహ ఉద్యమ కౌలం నాటికి జిల్లాలో న్ 

వేల ఎమందికౌం( గెస్ సభ్యులుఉన్నారని, జిల్లా క కోల గెస్ 

మిటీలో 110 మంచి సభ్యులు ఉన్నారనీ అంచనా. 

కానూరి శన వెంకట దాసయ్యగారి అధ్యక్షతను గల 

ల్లా కాంగెస్ పట్టాభి, ముట్నూరి "కృష్ణారావు, 

చెరుకువాడ మున్నగు వారిలో కలిసి వంద “గామా 

లలో |ప్రచారంచేసి, సత్యాాగహ శిబిరానికి ధన, 

ద్రవ్య నిధిని వసూలు చేశాడ. వలంటీర్ల ను చేర్చించి 

ప్రమాణ పత్రాలపై పె సంకకాలు చేయించారు. ఏప్రిల్ 

38 

శి న బందరులో కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావుగారు 

(పారంఖిచిన శిబిరంలో సత్యాగ్రహం, స్వరాజ్యం 

గురించీ, నేత పరిశ్రమ గురించీ, జైశ్ళలొ (పవ 

రి ర్హించాల్సెన తీరుగురించీ ఒక వావంరో జాలు జోధింప 

పడింది. నలంటీర ను 12 దళాలుగా విభజించారు. 

ఒక దళానికి దివితాలూకా భట్ల పెనుమ్మరు వాస్తవ్యులు 
కామినేని మెకటపయ్యగారు న నాయకుడుగా ఉన్నారు. 

పట్లాఖిగారిం ట్లో ఏర్నాటు చేసిన మహిళా శిబిరానికి, 

పత్రాలూకొ “ెకప్తానునారి సాలేనికి చెందిన క్ కొర్రపాటి 
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అంకమ్మగారు నాయకత్వం వపొంచారు. ఖద్దరు 

నిధికై 1929 లో గాంది దివితాలూకాలో పర్యటించి 

నపుడు, కపాన్వారి పాలెంలో ఈమె తన వంటిమీద 
నగలన్నీ గాంధీకి ఇచ్చివేశారు. మహిళా వలంటీర్లు 
వ. బందరు నగరంలో ఖద్దరు (పచారం పికెటింగ్ 

చేసే 

1932 లో దారుణ నిర్బంధకాండ 
ఉప్పు సత్యాాగహం గాంధీ.ఇర్విన్ ఒడంబడిక 

ఫలితంగా  విరమింపబడింది. ఈ ఒడంబడికను 

(పభుత్వం అడుగడుగునా ఉల్ల ఘించుతూ వచ్చింది. 

ఐనా (బిటిష్ (పభుత్వం ఏర్భరచిన రెండవ రౌండ్ 

సేబుర్ కాన్ఫ రెన్సుకు అయిష్టంగా నే గాంధీ వెళ్ళాడు, 

భారత స్వాతింత్య సమస్య పై పె ఎలాంటి పరిష్కారం 

కుదరనందున, 1931 డి సెందిరు ఏరి న గాంధీ భారత 

దేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. 

ఇర్విన్ స్టానే వె(స్రాయిగా వచ్చిన లార్డ్ విల్లి ంగ్ 

డన్ అప్పటీకే కాం(గెస్ అగనాయకులను అ'ెస్లు 
చేశాడు. జాతీయ ఉద్యమాన్ని క్రూరంగా అణచటం 

మొదలు పెటాడు. 

ఈ కాలంలో దివితాలూకాలో కొన్నిచోట్ల తీవ 

నిర్బంధ విధానాన్ని (ప్రభుత్వం అవలంబించింది. ఈ 

విషయాలను (పసావించేముందు 1931 లో రీసెటిల్ 

మెంట్ ఆందోళన గురించి కూడా కొంత (పనా 

వించాలి. 

రీసెటిల్ మెంట్ అందోళన 
కృష్ణాజిల్లాలో ఎకరానికి రీ రూపాయలు పున్న 

సీటి తీటివాను రు. 6} లకు (ప్రభుత్వం పెంచింది. 
దినికి వ్యతిరేకంగా కృష్ణాజిల్లాలో “ఆం ధరాష 
రె తు రక్షణ సంఘం" ఏర్పొడి "పనిచేయ _ప్రారంభిం 
చారు, 1928 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర ర తుసంఘాన్ని 
ప్రారంభించిన ఆచార్య రంగాగారు దీనికి అధ్యక్షులు. 
కౌటగడ్డ మధుసూదనరావుగారు ఉపాధ్యక్లులూ, 
కోశాధికోరీ, గొట్టిపాటి _దహ్మయ్య, నూకల వీర 

రాఘవయ్య, (శ్రీమశ్చేగార్లు కార్యదర్శులు, దుగ్గిరాల 
బలరామకృష్ణయ్య సహాయ కార్యదర్శి, ఈః 'సంద 

రంగా ఫిర్కా, తాలూకా, జిల్లా సభలు జరిగాయి. 

పథమంలో కౌం(గెస్ ఈ సభలలో అధికారికంగా 
పాల్గొనలేదు. కౌని ఏలూరులో రాష్ట్ర రైతుసభ 

. ఆదేశం 

కో ష్లాజిల్లో స్యోతోం [తో 

జరిపిన సందర్భంగా (పకౌశంగారి అధ్యక్ష తన 

జరిగిన కాంగెస్ కార్యవర్గ సమావేశం, ఈ ఆందోళ 

నను బలపరచి (పభుత్వ “చర్యల్ని ఖండించింది ఈ 

సమావేశానికి పూర్వమే ఆచార్య రంగా మొదలే న 

నాయకులు అరెస్టయ్యారు, పన్నుల నిరాకరణ గురించి 

(పటోధించరాదన్, గొట్టిపాటి _బహ్మయ్యగారికి 

144 వ సెక్షన్ జారీచేసింది. (పభుత్వం. గుడివాడ, 

డక లూరు తాలూకాౌలలో అడుగు పెట్టరాదని నిషేధా జై 

జారీ చేశారు. శాసనోల్ల ంఘనోడ్యమం (పారంభం 

కాబోతుంది కౌబట్టి అశెన్లు కొవేద్ద పెద్దలనుంచి 

రావటంవల్ల క నిషేధాజ్జ ను ఆయన 

ఉల్లి ంఘించలేము. రీ సెటిల్మెంట్ ఆందోళన సంద 

ర్భంగా కృష్ణాజిల్లాలో తమపై అరెస్టు వారం 

ట్లు పుట్టినప్పుడు "పోలీసులకు చిక్కకుండా దివి 

తాలూకౌలో కొన్ని (గ్రామాలలో సభలు జరిపి, 
తర్వాత కృష్ణదాటి గుంటూరుజిల్లా లో కొల్లూరు ముద 
లెన గొ? నూ్లలో సభలలో 'ఉపన్యసిరచి చివరకు 

అరెస్టయినవారిలో ఆచార్య రంగా. దుగ్గిరాల బలరామ 

కృష్ణ య్య గార్లు ఉన్నారు, 

దీ లండన్లో ఉండగానే ఈ సమస్య గురించి 
ఆయనకు సమాచారం అందచేయబడింది. ఇంగ్లండు 

లోని భారతదేశ కార్యదర్శికి ఈ విషయాన్ని తయన 
తెలియచేసినా ఫలితం లేకపోయింది. గాంధీ బొంబాయి 

వచ్చినప్పడు రాష్ట్ర కౌం(_గస్ నాయకులు అక్కడ 

లయ కలుసుకొని ఈ విషయాన్ని చర్చించారు.ఈ 

మస్యపై శాసనో ల్లంఘనం చేయవద్దని అప్పటి 
కాంగస్ అధ్యక్షుడు "పపేల్ ఆంక్ష విధించడం వల్ల 

కాం(గైస్వాదులు ఎక్కు. వమండి ఈ ఉద్యమంలో శిక్షకు 
గురికాలేదు. ఐనా 12.1.1882 పన్నుల నిరాకరణ 
(ప్రచారం చేస్తున్నారని గొట్టిపాటి _బహ్మాయ్య గారిని, 
రాజద్రోహం" పురికొ ల్బాడని కొడాలి ఆంజనేయులు 

గారిని అరెస్టుచేసి, ఇద్దరికీ 15 వ తేదీన ర0డేళ్ళు 
శిక్ష రు. 500 జరిమానా విధించారు. అంతటితో 

ఆగక, ఆ తర్వాత ఆంజనేయులు ఇల్లు సోదాచేశారు. 

ఆయన భార్య చీరెలు సట్టుకుపోయాదు. ఇంటికి తాళం 

వేశారు. కోర్టులో ఆ చీరెలను మేజిసే ప్రట్కు చూపిం 

చారు, కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ చీరల్ని తిరిగి ఇచ్చి 
వేశారు. 
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జరిగాయి. ఏపిల్ , 17 తేదీలలో దేఏనేని 
భీమయ్య, కొల్లి పీకారామసమి, వీరపనేని బసవ 
కుటుంబయ్య, సూరపనేని వీరయ చలసాని 
జగనా ్ నధరావు, చలసాని (పకొౌశరావు, చలసాని 
నారాయణమూ ర్తి గార్ల ను భట్ల. పెనుమ్మురులో అరెస్తు 
చెసి బందరు తీసుకువెళ్ళి, “విడిచి పెట్టారు. అట్లూరి 
శ్రీరాములుగారు మే 7, 8, $ తేదీలలో పశెటీంగ్ 
చేయడం, ఆయన్ని పోలీసులు అరెస్టుచేసి ర్యాత్రికి 
విడిచి పెట్టడం నిత్యకృత్య మైనది. పీరింటిని మే 18న 

సోదా చేశారు. 

మే 14వ తేది నుంచి శ్రీకాకుళంరో కలు అంగ 
డులవద్ద పెకెట్ చేస్తున్న భట్లపె షక్ | 
(గామోల వలంటీ' రను క్రూరంగా లారీ శౌరీ చేశారు. 
16వ తేదీన అట్లూరి శ్రీరాములు, చలసాని రంగయ్య 
చలసాని నాగేశ్వరరావు, చలసా బసవయ్య, 
వెల్లంకి వీవరాఘవయ్య, దేవినేని ఫవయ్ దేవినేని 

తాతయ్య, కోనేరు గోపాలకృష్ణయ్య, కోనేరు 
గోపాలరావు (బా న్రపూడ్తి పికెటీంగ్ చేస్తు డగా, 
చ న్రపల్షి పోలీసులు సలంటీ ర్లటోప్లను 

లాక్కుపోయారు. భట్ల పెనుము జరు (గామంలో కూడా 

లాఠీఛార్జి చేశారు. వారు ఘంటసాల వెళ్ళి పికెటింగ్ 

చేయగో అక్కడ కూడా లారీ ఛార్జీ చేసి అరెస్టు చేసి 

అవని గడ్డలో వారం దరోజులుంచి వదలి వేశాయి 

జూన్ 4న చలసాని నారాయణమూ ర్తి, చలసాని 

జగన్నాధరావు, చలసాని ప్రకాశరావు చెరుకూరి 
సౌభాగ్యమ్మ, దేవినేని భీమయ్య, తూర్పు కృష్ణాజిల్లా 
డికేటర్ సూరపనేని వీరయ్యగా గార్లకు 18 నెలల కఠీన 

నక్ష విధించబడింది. 

గుంటూరురో జరిగిన ఆంధ రాజకీయ మహో 

సభకు భట్ల పెనుమ్మరు నుంచి చలసాని బసవయ్య, 
వెల్లంకి ”వీరరాఘవయ్యగార్లు హాజరు య్యా ట్. 

బస సవయ్యగ గారిని అరెన్లు చేసి జామీన్ అడిగారు. 
ఆయన అందుకు నిరాకరీంచారు. చివరకు బసవయ్య 

గారిని వదలివేశారు. _బెజవాడలోని 
భవనం పై చేసిన దాడిలో 

శ్రీరాములు, కామినేని పున్నయ్య గార్హకు సంవత్సోరం 
క్ష, వందరూపాయల జరిమానా విధించారు. 

ఆగస్టు 11న భట్ల పెనుమురుకళో కొందరు ఊరే. 
గింపుగా.. 'బయలుటేర వెళ్ళి, పీలువేయబడిన కొంగెస్.. 

జండొలను ' 

ఆం(ధరత్ను 

పాల్గొన్నందుకు అట్లూరి | 

కొ జీల్లా సాంతం [తం 

దాడిచేసి, తాళాలు బద్దలుక" ట్టి, నినా దాలిస్తూ 

నాతీయగే కాలు పాడుకొంటూ అక్కడే వుండిపోయాను. 

ఈ సంఘటనలో పాల్గొన్నవారు చలసాని గంగయ్య, 

చలసాని నతారామయ్య, చలసాని కోటయ్య, చల 

సాని నాగేశ్వరరావు, కోనేరు నారాయణరావు, 

పొబ్బా వెంకట సుబ్బయ్య, మమూలు పూడి వెంకటా 

సూరపనేని లక్ష్మి పెరు కుమాచ్ళుగార్లు వున్నారు. వహ్వా 

పామ్మరు పోలీసు సబిన్సె పెక్టర్, లాలీభాక్థీ చేసి 

వదిలివేశాడు. 19829 ఆగస్టు బన, వల్లభనేని అన్న పూర్త 

మ్మ, గు త్తికొండ సీతమ్మగారూ మరికొందరో 

మహిళలు ప్రభుత్వ స్వాధీనంలో వున్న భట్ల పెను 

మయ కాం|గెస్ ఆఫీ సుప దాడిచేసి తిరిగి స్వాధీనం 

చేసుకొన్నారు. చుట్టు పక్కల గ్రామాలలో రెఎడు 

రోజులు (ప్రచారం "చేశారు. 5 వ తేదీన వీరిని అరెస్టు 

చేసి, కాం; గెస్ ఆఫీసుకు పోలీసులు | సీలు వేశారు. 

ఇలా (ప్రతినిత్యం సత్యా_గహ సమరంలో పోలీ 

సులతో దాగుగుమూత లాడుతూ, లాఠీ దెబ్బలు 
తింటూ, పలుుగామాలలో తిరుగుతూ మొక్కవోని 

సాహసం ప్రదర్శించారు భట్ల పెనుమ(రు యువకులు. 

ఇంతటి చైతన్యంతో ఈ [గ్రామ యువకులు (పవ 
రించడానికి గల పూర్వపు చక్మతను చూద్దాం. 

హోంరూల్ ఉద్యమ (ప్రభావంతో, అనీబిస ంట్ 

పటాన్ని 1921లో కొందరు యువకులు ఊరేగించారు. 

పీరు; చలసాని బసవయ్య (తండి వెంకటరత్నం) 

దేవినేని శేషయ్య, గొట్రివాటి వెంకయ్య (తంగడి 

రానుయ్య)--వీరంతా పిన్న వయస్కు-లే. ఆ ఊరే 

గింప్పకు నాయకత్వం వహించారు. 

మొదలు పెట్టారు. ఐతే ఇది (గామ 

మున్సుబు (చలనాని వెంకట్రామయ్య ఆ(గహోనికి 

రారణుంది. ఆయన చలనాని పుల్లయ్య వాళ్ళనుతిట్టి, 

పేంట్ పటాన్ని తగుల బెట్టారు. పైన చెప్పిన 

న. చిన్నవాళ్ళవడంతో “భయపడి వెనక్కి 

వెళ్ళిపోయారు. కానిఆనాటితో ఈగ్రామంలో జాతీయో . 
ద్యమానికి అంకురార్పణ ఏర్చడింది. ప ముగ్గురూ 

(గంథాలయాన్ని స్థాపించారు. దానికి ఆంధ్రష్యతికను 

తెపించారు. అందులోని వౌ రలు చపివి, రాజకీయా 

లను. (గామస్టులకు తెలియచే పేవారు. _ 

1929 తో ముట్నూరి 

నరసింహం, 

ఆఫీను పై 

ఊరేగింపు తర్వాత 

ఉపన్యాసాలు 

కృష్ణారావు, చెరుకుదాడ 

ఆత్మకూరు గోవిందాచారిగార్లు ఈ 



శ(తా నివారణ గురించి ఉపనాాసాలిచ్చారు. ప్ట్చ 

(సభావితలె న కామినేని వెంకటప్పయ్య, దేవి నేని 
(sn 

వెంకి కేశ్వరరావుగార్లు 

(పావలా సభ్యత్వం) 

సభ్యత్వం, రాట్నాాలు నడపడం యా 

'ఈమాన్ని చేపట్టారు. 

తర్వాత 1080లో శివర్శాతి ఉత్సవం సందర్భంగా 

కృష్ణానదీ తీరాన ఐబూరులో _ ఖద్దరు ఎగ్జిబిషన్ 

పెభ్రారు. కామినేని వెంకటప్పయ్య, చలసాని 

నాపీయణమూ రి, దేవినేని భీమయ్యగార్లు ఇక్క_డ 

ఖే 

ల్ 

కద్దరు అమ్మాట్. కపిశేశ్వరవురం, మేగూరు వ 

సులు కూడా పాల్గొన్నారు అందుబో కొల్లి సర 

డీ రయ(గారు కూడా వున్నారు. 1081ల కామినేని 

వెంకటప్పయ్య, గొట్టిపాటిసూర్యనా రా యణ, దేవినేని 

ఏమయ్యా, చలసాని నారాయణమూ ర్తి, హనుమంత 

రావు, వెంకటేశ్వరరావు (మైనర్), వెంకటేశ ర 

రావు, పోలవరపు సత్యనారాయణ, కామినేని వెంక 

ఠి 

టామయ్యగారు ఖద్దరు అమిశ్చి పావలా సభ్యత్వం 
గ (ల) 

1992 లో కూడా ఈక ఉ కమం సాగింది. చల 

కోరగా 

చేయబోతున్నారు, (సాణ త్యాగానికి సి 
అ 

మీరు కూడా అట్టి త్యాగానికి సిద్ధపడి తే జండాను 

ఆపిష్క-రిస్తాను” అని అన్నారు. అపుడు పెన ఉదహ 

రించిన ముగ్గురూ సత్యా(గహం చేస్తానని (పమాణం 

చేశారు. ఆ తర్వాత 19880 లో ఖద్దరు అమ్మకమే 

కాక సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో పాల్గొనా రు. వీరేకొక 

గొట్టిపాటి సూర్యనారాయణ , గొట్టిపాటి పద్మ 

నాభయ్య, గొట్టిపాటి బదనాగభూషణం ఉస్పుసత్యా 

(గహ ఉద్యమంలో పాల్గొని శిక్షలు పొందారు... 

19A 

క! నా 

"ఈ (గ్రామంలోని మహిశల కృషి (పళంసనీయ 

మెంది, గ్రుమతులు గొటిపాటి చిలకమ్మ, కామినేని 

అ 

వారు (గ్రామాల్లో గాంధీగారి ఉద్యమాన్ని గూర్చె 

ప్రచారం చేసేవారు. ఏరు స్యయంగా చందాలు పోగు 

శస, గుంటూరులోని శతశిల్చి నూ తలసాటి నరసింహా 
a] 

రావుగారు చేసిన గాంది విగ హాన్ని తీసుకు
వచ్చారు. 

దాన్ని ఊరేగించిన అ నవంతర ౦, నూల్చూూరి 

సక 1 ప ది ay గ 

చుక్కమ్మగారితో (గంథాలయంవద్ద, గాంధి [| 

హాన్ని ప్రతిష్ష చేయించారు. శిబిరంలో ఉండి పోష 

(oe) 

చవ చేశారు. ఈ వి(గహాన్ని గుడివాడ స న్ 

ఇన సెకర్ చడ గొటుచు
ండగా, 

బి లు 
J 

నేని వెంకటప్పయ్యగారిని స్పృతప్పిపోయలాగ 

ఫోభీసులు చావవొదారు. ఆయన చనిపోయాడనే 

ముదట అందరూ భావించారు. ఆ విగహాన్ని 

“బందరు తరలి ంచుకుపోయారు
 ఫోలీసులు. 

భట పెనుముచులో పలుసారు లాలీఛా ర్లీలకు వలం 

య 
| ల sa) 

టీరు, (ప్రజలు గురయ్యారు. అతా ౦టిీ సందర్భాలలో 

0 
| ul 

గాయపడినవారికి మహిళలు చేసిన వలు (ప్రశంస "స్టే 

సీయం. గాయపడినవారికి చలసాని ఏరభ్యదయ్య గారి 

భట పెనుమరులో గాంధీ విగ్రహం వద్ద జరిగిన 

లాఠీఛోరీ పరంపరలో చలసాని వకాశరావుగారిని 

లె ణ్ 
త్రీవ్రంగా లాఠీఛార్జి చేశారు. 

> 

తర్వాత దేవినేని శ్రీమయ్యగారిసావిడిని కాంగగెస్ 

శబిరంగా మార్చారు. కామినేని వెంకటప్పయ్య గారి 

నాయకత్వం కింద గ్రామాల్లో సత్యా(గహ ఉద్యమం 

గురించి (ప్రచారం చేశారు. భట్ల పెనుమ(ధు, పెడసన 

గల్లు, పెదపూడి, బార్హ పూడి, నరస౦పాలం
౦, 

గోడపాడు, మొవ్వ, 'మొవ్వపాలెం. వేముల 

మడ, కొండాపురం మొదలై న (గ్ర
ామాల్లో (ప్రచారం 



చెరుకూ రి హారి హొలాగ్యక్కగార్డ ను గుడివాడలో అరెన్లు 

 వదలివేయగా. ఆ 

విషయం తెలిసి భట్ట పె ఎమ రు శిబిరానికి తీసుకువచ్చి 

తర్వాత వారిని గొల్వేపల్సి (గామాన్నికి 

కొన్నాళ్ళకు శిబిరాన్ని పోలీసుకు 

కొన్నారు. 

1932 లో చలసాని బసవ య్యగా 

చల్ల సల్లి జమీందారుగారి నముద్దారుగా 

పంపారు. 

స్వాధీనం చేను 

రు మొవ్వలో 

వుండేవారు. 

గొట్టిపాటి (బహ్మాయ్య, దుగ్గిరాల చం కృష్ణయ్య 
గార్లు ఈ |గామానికి వచ్చినపుడు భోజన పెట్టారని 

శెలిసిన జమీందాతు ఆ ఉదో కగంనుంచి అయన్ని “కొల 

(గ్రంథాలయ సావన న 
a | 

మిచ్చినవారిలో బసవయ్య గాటు ముఖ్యు క. ఆయన 

అగి ఊఉదన౦ మా పత న క ఎ న్యమాల్లో. శ్రక్ష కారా 

పోయినా, వెనుక పండి ఎక్కువ సహో 

చలసాని (ప్రకాశరావు, జగన్నాధరావుగారు 
. og) 

'మేడూరు వెళ్ళి ర్మాతిపూట తాటిచెటు ఎక్కి కల్లును 
| ల cc 

గుమ్మరించారు. అలా చెస్తున్నప్ప డం ఆ చెట్ల. యజ 

మానులై న గొడవారు చంపుతామని 

తప్పించుకుని వారు తమ 

వెంటపడగా, 

గ్రామం చేరుకున్నారు. 
జగన్నాధరావుగారు విద్యార్థి దశలోనే 1980 సత్యా 
(గహ ఉద్యమ ప్రభావానికి లోనయ్యారు. 

. హైస్కూలు విద్యార్థుల 3 (టిటిష్ వ్యతిరేక సమ్మెలు 

పాలెం, ఘంటసాల, కోనూరు, 

మొదలైన (గ్రామాలవారున్నారు. నరసంపాతెంతో 

ఆ (4 ral a కొష్లాజిల్లొ స్వత [ళీ 

చేయించేవారు, కొరహుతాలు పంచేవాడు. ఎర్నేని 

స న్ సేవ చేసే సుబహ్మజణ్యంగారితో కలిసి కాంగ్రెస్ 
వొడ 

ముదునూరు (గాములో *లెడీ' అనే ప్మతిక 

రహస్యంగా నడుపుతూ వుండేవారు అన్నే అంజయ్య 

గా మరికొందరు ఆ పనిలో నిమగ్నుల 

కను వివిధ (గామాలలో ర్మాతిపూట పంచి చిపెళ్లేవా 

దేవినేన భీమయ్య, చలసాని నారాయణమూ రి, 

భట్ల పెనుమ్మరు నుంచి సైకిళ్ళ పె ముదునూరు సె 

ఆ ప్మతిక తీసు సుకువచ్చి భట పెనుమ్మరు, దాని చుటు 
క్ష ap) 5 

(ప్రక్కల (గామాలలొ పంచి* పెటివారు. ఇలా గుడి 

యాడు. త్య (ర 

et ' 

వాడ తాలూకాలో పంచుతున సందర్భంగా భట పెను 
౧ 

మ(రు వా స్తప్మ్యురు చలసాని గంగ 

కొందరిని అకెన్లు చేసి గుడివాడ సః 

1932 ఉద్యమంలో కామినేని 5 

దేవినేని భీమయ్య, చలసొని నారాయణమూ రి, 
అలాల 

చలసాని జగన్నాధరావు, (ప్రకాశరావు, సూరపనేని 

వెంకటప్పయ 

వీరయ్య, చలసాని సతారామయ?, చలసాని నాగే 
బి 

శ్వరరావుగారు జె లుశిక్షలు అనుభవించారు. 
అం యి 

పికెటింగ్ 

ఎన్న వేములపలి వెంకయ్య, నాగయ్యగార్లను 
న జ ag) 

కొటి నదలివెశాను. అరెస్టయి నిక్షలు పొందిన సతా త్యా 
ఈం 

(గహులలో పెడసనగల్లు, చినక శేపల్లి భట్ల పెను 

మరు, మొవ్వ, మొన్వపాఠిం, గూడ పాడు, 'సరస 

అవనిగడలో కలు మకొణాలవద 
G శ a 

గ చే 

తీవ్రంగా లారకీఛార్టీ కూడా జరిగింది, అక్కడ లారీ 

ఛార్జికి గురై నవా 5లో కొల్లి సతారామయ్య వల భ 

నేని లక్ష్మయ్య, చలసాని నా 
వృన్నారు, 
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నెలలు ఖైదు విధించారు. అలాగే ఏదేశవస్ర 

బహిష్కార నోటీసు యిచ్చిసందుకు ఘంటసాలలో 

ఆగసు 90 న పోచిరాజు కృష్ణారావు, అయిన పూడి 

శ్రీనివాసులు, చిగురుపాటి కుటుంబయ్య గార్హను 

అశెస్లు చేశారు. 

శః తాలూకాలో 1982 ఉద్యమంలో (ప్రధానంగా 

పాల్గొని ఉద్యమాన్ని ః పటిష్టం చేసిన (గ్రామాల్లో భట్ల 

పెనుమ్మరు, ఘంటసాల, కపిశేశ్యరపురం, (్రీకాకు 

శంలను పేర్కానాలి. 

1933 లో హరిజన యాత 

గాందీ, ఆయన బృందమూ డిసెంబరు 17 నే 

బందరునుంచి, దివి తాలూకాలో హరిజన యా(కోకో 

బయలుదేరారు. ఆ ర్యాతి చల్ల ప 

వర్షం కురవట౨వల్ల అనుకున్న 

ఆలస్యనుయింది. అక్కడ హరిజన నిధికి నూలు, 

ఖద్దరు వస్తాలేకాక, బంగారవు ఉంగరాలు, గొలు 

సుబు, నగలు సమర్పించారు. పండ్లు సమర్నించారు. 

చంటి విడలదే పాొదాధివందనం చేయించారు. 
భ్. 

చల పలిలో నిధి సమర్చించిన (గానూలో చల్ల 
౧౧ ౧ 2 ర 

పలి, ఘంటసాల, పురిటి గడ్డ, నాగాయితీప్న, తాడే 
ag) . 

పలి, నర్సందాలెం, 
యి 

మొదలే న (గామాలు కూడా వున్నాయి. రొక్కం 

రు. 3855.7.90. నగలరూపంలో రు. 117280 

మొ త్తం రు. 5027-159 

(గ్రంథమాల (ప్రచురించిన “నుహాళ్ముని ఆం(ధదేశ 

పెద(ఫ్రోలు. కాజు, దాలిష్మరు 

వసూలై నటు, ఆం|(ధ 
రు 

సంచారము” అనే (గంథంలో తెలుపబడింది. కాల 

పాటి అంకమ్మగా3 రుడు వెంకట శివరామ 

కంర 

లో 

అతని సోదరి భ్రమరాంబ 

ఇచ్చింది. గొట్రనాట సరస్య 

బస నవనాగమ్మ, కొరపాటి 

భాస్కర హృదయా యాలయగార్లు 

జతలు ఇచ్చారు. చండ్ర 

య్య 

q 8 వెంకట (తిపురాంద 

ఇచ్చారు, గు తి కొండ 
అలాని . 

దురా అన్నపూర మ్మ, కిం 
౧ ణ = 

గారు బంగారు ఉంగరాల 
ర్ం 

అచ్చయ్య, చం(డ 

రాజారాం మోహానరావుగారు బంగారు ఉంగరాలను 
రం 

హద కోదండ రామయ్యగారు చెండి గొలుసు 

గాందీ, తన ఉపనా ్రసంలో ఘంటసాలలో జరిగిన 

దేవాలయ హరిజన (ప్రవేశాన్ని పశంసించాప. 

ఘంటసాలరా గొటిపాటి (బహ్మాయ్య గారు 
రు 

జే లుతో పున్న కాలంలో, చెరుకువాడ నరసింహం, 

గార ,పోత్వ్సాహంలతో 
ఐ న. ణు 

నో ళీ అంట్ల త, ఇట్ట జో 

కారిజనులచే మంచినీటి బావిలో సీత తోతించాట 

టఅహ్మయ్యగారి మేనమామ, తమ పాలేరు గొ 

ముచ్చు నర్సయ్య చ వీతు తోడించి ముందుగా 

తాగారు. తర్వాత అక్కడ చేరిన అందరూ అలాగే 

ఆ హరిజనుడు తోడిన నీరు తాగారు. చెరుకువాడ 
Ca] 

నరసింహంగారు ఈ (గాములోనే తాతగారి యింటిలో 

జన్మించారు. వారి అక్కగారి అ తనారిలు కూడా ఆ 
| వాటే గా 

వూళ్ళోనే. అందుచిత, కౌం(గస్ ఉద్యమంలో వసూ 
ఆనీ! 

పోతూ పుండటంవ 2 ఆయన యా (గామానికి చిర 

పరిచితుడు. తన ఉపన్యాస చాతుర్యంతో (సజల్ని 

ఆకట్టుకొని, వారిని జాతీయోద్యమంలోకి ఆకర్షిం 

వాడ 

ఘంటసాలలో సృుబహ్మ ణ్య స్వామి ఉత్సవ 

(బహ్మాయ్యగారు విడుదలె న సందర్భంగా జరిగిస 
వూ 

సన్మాననభలో పండిత గొ,రెపాటి వెంకట 

గారు, సుుబహ్మణ్యస్వామి దేవాలయంలో కారిసన 
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నం/గౌమ చరి [తో 

నలు జరిగాయి. పముఖ కాం(గసు నాయకులు 

ఉపన్యాసాలు [5 రోజుల పాటు జరిగాయి. కాశీనాధుని 

పీరమల్ల య్య గారు 1907 నాటి ' జాతీయవాది. 

గాడిచర్ల హరినర్వో త తమరావుగారి సన్నిహితుడు. 

పండితుడు, హరిజన: చేవాలయ (ప్రవేశం న్యాయ 

సమ్మతమహనసి చెప్పారు. దేవాలయ (పవేళానికి అను 

కూలంగా స-తకాల సేకరణ ప్రారంభించి తే 85 

శాతంమంది సంతకాల చేశారు. సంత కొలు చేసిన 

వారిలో (బ్రాహ్మణులు, వై శ్యులు, విశ్వ (గాహ్మ 

ణులు కూడా కొద్దిమంది పున్నారు. 

హరిజన దేవాలయ (సవేశం ఇష్ట ఎలెనివారు 

కొందరు పోలీసులకు ఏవేవో రిపోర్లు చేసి 144 

సెక్షన్ వడానికి (ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు 

1933 నవంబరు 19 న అపుడు విద్యార్థిగా సన్న 

గోవాడ నిరీక్షణరావు మొదలైన న వారితో సుుబహ్మణ్య 

సామి దేవాలయంలో  హారేజన (పవేశం జరిగింది. 

తర్వాత ఉత్సవం కూడా గానే జరిగింది. అర 

కుడు నూని వే సే తన దమాతక్స్ కొంతకాలం 

అర్చకుడుగా చ నియమించాడు ఏర మ ల్లయ్యగారు. 

దేవాలయంలో హరిజన (ప్రవేశానికి అనుకూలంగా 

వున్నందుకు పురోహితుడు తద్దినాలకీ రానని భీష్మం 

చాడు. దీనితో స సంఘ పురోహిత్యం, (బాహ్మణే 

తరుఎకు వేద పాఠశాల జై లుకు వెళ్ళిన కాం(గెస్ 

వాదులు సైతం యజ్ఞో పవీతం ధరించడం సంభ ౨౦ 

చింది. మల్లంపాటి నాగభూషణవర్మ తాత్కాలిక 

ఏర్చకుడుగా పని చేశాడు 

తంగా వినాహ డ్రతువులలో కూడా మార్చు వచ్చింది. 
ర్న ( 

సంస్కరణల ఫలి 

(ప్రమాణ స్వేకారంతో పెళ్ళిళ్ళు జరిగాయి. 

కొంతకాలానికి పూజారులలో కూడా మారు్రుపచ్చి 

తిరిగి అర్బకత్వ్యం కొనసాగించారు. దివి తాలూకొలో 

పతథమంగా హరిజన దేవాలయ ప్రవేశం ఘ:ట 

సాలలో జరిగింది. దీని నే గాంధీ (ప్రశంసించాడు. 

భట్ల పెనుమ్మరు 

1983 లో "భట్ల సనుమ(రులో హరిజనుల 

దేవాలయ (ప్రవేశానికి | గామ పెద్దలు కొందరు వ్యతిరె 
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కించారు. అందుచేత కామినేని వెంకటన్నయ్య గారి 

నాయకత్వాన కాం్యగెస్ వలంటీర్లు, (గ్రామ స్తులై స 

చలసాని వెంకటస్నయ్య, చలసాని వీరభదయ్య, 

చలసాని వెంక పేశ్వరరావు, చలసాని వెంపేశ్వ్యర 

రాపు (మైనర్, చలసోని సేరయ్యగారి కుమారుడు 

వెంకట్రామయ్య ముదలగువారి సహియుతో గాంధి 

విగ హంవద్ద ప పందిరి వేసి, గంటకట్టి, పూజలు చేశారు. 

అందులో ' హరిజనులకు (పవేశం కల్పించారు. 

కురు మద్దాం (గ్రామస్టుడైన ము కేఏ మాధవాచార్యగారు 

పూజ కారిగా పనిచేశారు. చలహా జగనా గధరాపుగా3 

సహకొరంతో నై చేద్యాః పులిహోర మొదలె నవి 

మాధవాచార్యగారు. సషకూర్చేవాడు హరిజనులకు, 

(గ్రామస్తులకు ఆ ఫల హారాలను సంచి పె'బై వారు. 

నై వేద్యానికి కావలసిన వెచ్చాలను (గా మంలోని 

వెశ్యులు, తదితర్లు ఇచ్చేవారు. హరిజనులను 

బహిష్కరించిన = ద్దలకు జవాబుగా. దేవాలయాన్ని 

బహిష్కరింపచేశారు. గాంధీ. వి్శిగహమున్న 

సందిరియేు దేవాలయంగా మారింది, 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 

కి కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కూడా ఈ తాలూకౌ 

లోని కొన్ని గ్రామాలు ముఖ్యప్యాత వహించాయి. 

పృలిగడ్డనుంచి గ్రీకాకుళం ఇంకా కష్ట షానది ఏటి 

ఒడ్డున. (గ్రామాల్లో ములిఫోన్ గెట్ తెంచి వేయ 

బడ్డాయి. (గ్రామాలలో ప్యూనిటివ్ పన్ను (సామూ 

హిక జరిమానా) విధించగా పలుచోట్ల దాన్ని చెల్లించ 

డానికి (ప్రజలు తిరస్కరించారు. 

పొట్టిలంక డామతోటలో రహస్యంగా సైకో 

స్టయిల్ యం పెట్టి కరపత్రాలు తయారుచేసి, 

వాటిని పంచి పెనా 

నారాయణ గార్హ “నుంచి ని వచే రహస్య సర్కు్యులర్హ ను 

అనువదించి, వాటిని కరప శ్రాలముగా ముద్రించి పంచి 

పెళ్లువారు. (కిని సాన్) గొ_రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య, 

కొసరాజు బసవయ్య, మండన వెంకట కృష్ణారావు 

_ అరుణ ౧సఫలీ, జయ్మపకొళ 

గారు వగె రాలకు ఇని అందేవి. పీట్రిని తెలుగు 
| a యలు 
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చేయటం, వ వార్ పోస్టర్లు అతికించడంలాంటి పనులకు 

నహాయ్దారు క టొజండియా ఉద్య మంలో 

పోతా , వొట్టిలంక, జువ్యలపాలెం, పురిటి గడ, 
a 

మెడని. చినము కేవ, పెదము శేవి, పెదకశ్ళే 

పలి, కాజ, తలగడదీవి, కాజము(తిపాలెం, అవని 
ళం 

గడ, పెదయాదర, కోడూరు మొదలెన (గామాల 
a (a) : aT 

బారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని శిక్షలు 
స జ 

అనుభఏంచారు. 

కాం గెస్ ఉద్యమాలలో లబ(పతిమలెన గొటి 
ఛి థమ Coa 

పాటి (బ్రహ్మయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు, కామినేని 

వెంకటప్పయ్య గార్లు దివిశాలూకాకు చెందిననారే. 
ప (oe 

ఈ తాలూకౌలోనే జన్మించి, ఇ ర జిల్లాలలోను, 

ఈ తాలూకాలలోను, 

చందిన చెరుకువాడ నరసింహం, (కొవ్విడి లింగ 

వివిధ రంగాలసో న (సఖ్యా త్రి 

క పాజిల్లొ స్వాతం [త్య 

రాజు, వందేమాతరం రోజుల్లోనే “స్వరాజ్య” పతిక 

సంపాదపలై న బోడి నారాయణరావు, జాతీయ సతాక 

రూపొందించిన పింగళి వెంకయ్య, ఆం(ధజాతీయ 

కళాశాల సంస్థాపకులలో ఒకరూ, ప్రిన్సిపాల్ ఐన 

కోపల్లె హనుమంతరావు, 19837 కొ త్త్ప పట్టణంలోను,. 

1943 లో చల్ల పల్తి జమీందారీ వ్యతిరేక పోరాటం 

లోను శిక్షలసుభవించి, నేడు భారత కమ్యూనిస్లు 

పార్టీ ఆ(గనాయకులె న చండ రాజేశ్వరరావు, 

జాతీయోద్యమంద్వారా రాజకీయాలలో (ప్రవేశించి 

తర్వాత కమ్యూూ నిస్టు ఉద్య మంలో అనువుఐర్చెంచిస 

అమరవీరులైన చలసాని “జగన్నాధరావు, చల్ల పలి 

నారాయణరావు, గోగినేని తా తాతయ్య మున్నగునారు 

ఈ తాలూకాకు చెందినవారవటం విశేషం. ఆ విధంగా 

జిల్లా నె స్వాతం(త్య _ఉద్యమంలో దివితాలూకా విశిష్ట 

సేవలొనరించింది. 
చ 
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సతా్య| గహంల్' 

త౦[డి రామ 

స్వామి. జ నన౦ 

16.10. 1923 లో, 

1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో వాల్షొని, 

రహస్య జీవిత ౦ 

గడిపారు. 194 

ఏప్రిల్లో అరెస్తు 

అయ్యారు. బందరు, 

జలులో శిక్ష అనుభవించారు 

బందరు తాలూకా 

బందరు 

ఉసిరిక వెంకట సుబ్బారావు గంప 
mm 

తం(డి వెంకట 

రత్నం. దివి తాలూకా 

పెద పాలెంలో 

100[7ఠళో జ న న౦. 

పసుత నివాసం 

బందరు. 9_2_19832న 

విదేశ వసాంలయాల 

ముందు పికెటింగు చేసి 

నందుకు లాఠీఛార్తిచేసి, 

కొనాషాణు లాకప్లో వుంచి వదిలివేశారు. వ్యష్టి 

20_2-1941న మూడు మాసాలు 

కఠిన శిక్ష విధింసబిడగా రాజమండి సెం(టల్ 

కాగిత వెంకటేశ్వరరావు 

గుడివాడ సబ్ జెళ్ళలో రిమాండ్లో వున్నారు, 

మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ గా పని చేశారు. 

కాశీనాధుని వూర మలి కారునుడు 
ణ ౧౦ జ 

తండి అల్లమయ్య 

అయ్యవారు. గుడివాడ 

తాలూకొయలకు[రులో 

25.12.1001 న జన 

నం. (పసుత నివాసం 

ది౦ దరు. ఎ౦.ఐ. 

బి.యల్. మాజీ పార్ల 

మెంటు స భ్యు డు. 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

17-1-41 నుండి ఆరు నెలల కళిన శిక్షను తిరుచినా 

ఫలి జెలులో అనుభవించారు. రు. 500 జరిమానా లేక 

ఆపేసగా 5 వారాల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. ప్లీడరు 

వృత్తిని ఐచ్చికంగా 12 సంవత్సరాలు మానివేశారు. 

శాసనమండలి, రాజ్యసభ సభ్యులుగా పని చేశారు. 

పట్టణ, జిల్లా కాంగగెస్లకు, జిల్లా రైతు కాం[గెస్కు 

అధ్యక్షులుగా: రాష్ట్ర కాం్యగెస్ కార్యవర్గ సభ్యులుగా 

పనిచేశారు. అనేక రాజకీయ వ్యాసాలను, (గంథాలను 

రచించారు. 

డాకర్ కుప్పా వెంక(|టామశా 
వ్ 

తం౦(డ్రి రా మ 

స్వామిళౌ స్త్రి- జన్మ 

సలం బందరు. వైద్య 

వృత్తి. విద్యార్థి ఉద్య 

మాలలో పా ల్షొ 

న్నారు. అభ్యుదయ 

రచయిత. బొత్సాహిక నటుడు. తత్వశాస్త్ర అధ్యయ 

నంలో ప్రత్యేక కృషి చేశారు. రెండవ (ప్రపంచ 



2 
కృష్ణాజిలా నారతం/త్య 

యుద్ద కాలంలో యుద్ద వ్యతిరేక (ప్రచారం సాగించి అలీపురం క్యాంపు జైలులో శిక్ష ననుభవించారు. ఖాదీ 
నందుకు ల్=10-15046 నుంచి 27.56.1042 వరకు (ప్రచారకులు, 
డి.ఐ.ఆర్. [కింద వెల్లూరు జైలులో డబనూ్యూగా . Lee 
నిర్బంధించారు. కమ్యూనిస్టు ఉద్య మంలో పాల్గొన్నారు. గురుజాడ రాఖువశర్మ 

తండి (తయాంబక 

రావు. 1808 (పాం 

తంలో గుడవవేరులో 

జనన ౦. కవిశేఖర 

బిరుదాంకితులు. అనేక 

(గంథాలు రచించారు, 

జాతీయ గీతాలు 

(వాళారు, బందరు 

నివాసి. 

కోట వెంకట సుబ్బారావు 

తండ్రి లక్ష్మ నర 

సింహం. బందరు 

వాస్తవ్యులు. ఉపా 

ధ్యాయులు. ఉ స్సు 

నెలలఅ క రిన శి క్ష 

విధించబడింది. రాజ 

మండి, తిరుచినాపలి, 
(ag) 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో 9 నెలల శిక్ష విధించబడి 
17-5-80 నుండి 12-1-91 వరకు రాజముండ్రి, 

అలీపురం జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. విడుద వెలూరు జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. కోరులో 
లంధ్యాక్ తిరిగి శాసనోలంఘన వుద్యమంలో, పాల్తొని తన వాజూగ్రిరాన్ని గేయరూపంలో చదివారు. * విదేశ వస్త్ర దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ చేసినండుక్ష | 
మద్రాసులో 81.12.88 న అశెను చేసి 20181 న F 1021నుండి జాతీయవాది. అప్పుడుత నఉపాధ్యాయ 
6 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. గాంధి _ ఇర్విన్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆంయ్యధ జాతీయ కళా 
ఒడంబడిక పకొరం 8.81 న విడుదలయ్యారు. శాలచో ఖద్దరు, కలంకారీ శాఖలలో విద్యారులకు 
కీ 8 శేషులు, తర్ఫీదు నిచ్చారు. ఈ రెండు శాఖల అఖిల భారత 
వౌ (ప్రదర్శనలలో బంగారు పతకాలు పొందారు. జాతీయ 

'కేతవరవు శివసుబ్బయ్య . గీతాలను (ప్రచారం చేశారు. 
కండ నహ గోవాడ నిరీక్షణరావు 

ణ్యం. ౪U0_4_1918 న జా బందరులో జననం. (ఉరఖ సాములు) 
రెతు. కెకలూరు 
తా లూకా కలిదిండి 

వాస్తవ్యులు. దిందరు 

దళంతో చేరగా చిన్న 

వాడని నాయకులు  ' 

సంపి వేశారు. _ 1082 లో పికెటింగ్ చేసినపుడు లిస్తు-.ఉప్పుసత్యా.గహ 
అరెస్టు చేసి వదలి పెట్టారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య శిబిరంలో వలంటీరు. 
మంలో (ప్రభుత్య ఉద్యోగులను రాజీనామా చేయ కోనేరు. జండా (తి 
వలసిందిగా ఉత్తరాలు రాసినందుకు 10 మాసాల శిక్ష, షాపన సమయంతో పోలీసులు చేసినదౌర్రన్యా ల్ని 
రు. 100 జరిమానా విధించారు. 16.10.42 నుండి (వచారం చేస్తుండగా, లాకప్ బో వుంచి, కొట్టి, 

బందరు తాలూకా 

బెరాగి పాలెంలో 

19.7.19 15న జనిశ్టైం 

చారు. [పసుతం 
ఊటీ 

బందరు నివాసి. జర్న 



నయలరయోభయుల భర/త 

పదిరోజుల తరవాత విడిచిపెట్టారు. రెండో 

ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లా కొమరాడలో అరెస్టు చేసి, పాలకొలులో విడిచి 

పెటారు. 1942లో నర్సాపురంలో క కేసులు పెటి, 
రు రు 

రెండు కేసులో మొ తం 18 నెలల కఠినశిక్ష విధిం 
ag) pen.) 

చారు. అలీపురం, బళ్ళారి జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

తెలంగాణాలోని “వెట్టి”కి వ్యతి రక (ప్రచారం చేసినం 

దుకు నిజాం సేటు నుండి బహిష్కరింప బడ్రారు. 
న్ 

టి 

1046లో రజాకార్ల రాక్షసకృత్యాలిష విచారించేందుకు 

తెలంగాణా వెళ్ళినస్పుడు ఎ(రపహాడ్ కోటలో జిన్నా 

రెడ్డి (ప్రతాపరెడ్డి బంధించిన ముగ్గురిలో వీరొకరు. 

(సజాందోళన వల వదిలివేశారు. 1856 నుండి “భాగ్య 

నగర్ ” హతిక సంపాదకులుగా వుంటున్నారు. హరి 

జనోద్యమ ప్రముఖులు. కృష్టా జిల్లా స్వాతంత్య 

సమర యోధుల సంఘం ఉవాధ్యక్షులు. 

తండి వెంకట 

స్వా మి. 1919 

డి సెంబర్. 15వ వేదీన 

చిన్నా పుర౦లో 

జననం.[ప్రసుత నివాసం 

బందరు. న రకులు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ 
కాలంలో బొల పలం 

లో టీరు. సత్యాగ్రహ 

శిబిరం ఏర్పాటు చేసినందు వీరి తం(డి కూడ బాధ 

లకు గురి అయ్యారు, 1942లో వీరు లాఠీదార్తీకి గురి 

అయ్యారు. 

ce 

తంగిరాల విర రాఘవరావు 

తండి వెంకటా 

చల సోమయాజులు, 

జననం 29._4-1907న 
బందరులో. 1929లో 

పట్ట భ్యదు లయ్యారు. 

ఉస్పుసత్యా(గహంలో 

పాల్గొని, 2761800 

నుంచి ఆరు నెలలు 

ల “.. కఠినశిక్షను రాజ 
మండి, వెల్లూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కౌయ్యగెస్ సంభ కార్యదర్శిగానూ 
కొంతకాలం ఆంధ ఖాదీభాండార్ మేనేజరుగానూ పని 
చేశారు. 1887లో _(పభుత్వ్వోద్యోగంలో చేరారు. .... 
సామర కోట పంచాయితీబోరు సెషల్ అఫీసరుగానూ 
పాలకొలు మున్సిపల్ కమీషనర్గానూ పనిచేశారు. 
యుద్ధ నిధి వసూలుచేయ నిరాకరించి, 1940లో 
ఉద్యోగం నుండి బ ర్రరపఫ్ప అయ్యారు.క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని, 17-8-1942 నుండి రెండు 
సంవత్సరాలు కళఠినశిక్షను బళ్ళారి, అలీపురం జె ళృలో 
అనుభవించారు 1944లో రాయలసీమ క్షామ బాధితుల 
సహాయ కార్య కమాల నిర్వహణకు ఆర్షనై జర్ గా 
పనిచేశారు. 1948లో మదద్రాను ప్రభుత్వం ఖాదీ అసి 

సెంట్ చెక్ కెల్ కమిషనర్గా నియమించింది. 
కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్ర సమర యోధుల సంఘ (ప్రధాన 
కార్యదర్శిగానూ, వై రశ్రిన్ గానూకొంతకాలమున్న్నారు. 

తంగిరాల సతారామమ్ము 

వీర రాఘవరావు 

గారి పత్ని, బందరు 

వాస్తవ్యులు. 1932 

జనవరి నివ తేదీన 

స్వాతం త్య దినోత్స 

వం జరుపగా అరెసు 

చేసి, వదిలివేశారు. 
27.1-1982 న. వింద. 

రులోకరస్మత్రాలుపంచు 

ళ్ళు 
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తుండగా పోలీసులు రంగు నీళ్ళు చల్లారు. శాసనోల్ల ౦ఘ 

నోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. సంవత్సరం కరీనశిక్ష, 

రు. 500లు జరిమానా విధింపదిడింది వెల్లూరు జైలులో 

25-1932 నుండి 7? నెలల శిక్ష అనుభవించాక, వదలి 

వేశారు. 

తోట నరసయ్యనాయుడు 
తండి లక్ష్మయ్య. 

జన్మస్టలందివితాలూకా 

పాగోలు. నివాసం 

బందరు. మోటారు 

డయివరు. మంచి 

వస్తాదు. ఉస్వు సత్యా 

గహ కాలంలో 

6-5-1930న బందరు 

కోనేరు సెంటర్లో 

జాతీయ జెండాను ఎరవేసి, దానిని పోలీసుల బారి 

నుంచి కౌపాడడానికి (పేదర్శించిన ఛె ధై ర్యసాహసాలు 

(సశంసనీయం. 15 మంది పోలీసులు లాఠీలతో చావ 

మోదుతున్నా చలించకుండా జెండా స్థంభాన్ని 45 

నిమిషాలపాటు అలానే కౌగలించుకొని వున్నారు. 
చివరకు స్పృహతప్పి (క్రింద పడిపోయారు. అప్పటి 

నుంచి జెండా వీరుడుిగా (ప్రసిద్ధి 3కా గ్రారుం పజల 

కోరిక పె ఆనాటి మున్సిపల్ ఛై ర్యాన్ శీలం జగన్నాధ 

రావు నాయుడు జెండా వీరునిడేత మునిసల్ ఆఫీను 

పెన జెండా ఎగుర వేయించారు. ఆ రాతికి ర్యాతే 
ఆయన్ను అరెస్టుచేసి ఆ రాత్రి వేళనే విచారణ 
జరిపించి సంవత్సరం ఆరు నెలల కరినశిక్ష విధించారు. 

రాజమండ్రి, కోరాపుట్ జె జెశ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాందీ _ ఇరికన్ ఒప్పందంతో 1931 మార్చిలో 

విడుదలయ్యారు. పన్నుల నిరాకరణగురించి (పచారం 

చేయరాదని 7-1-1932 న ఆయనపె నిషేధాజలు 

జారీ చేశారు. మద్యపాన నిషేధం కోసం, హారిజ 

నోద్దరణ కోసం కృషి చేశారు. తరవాత సోషలిస్టు 

పార్టీ లో చేరారు. మోటారు కార్మిక సంఘాన్ని 

స్థాపించారు యుద్ధ క కాలంలో పెరిగిన ధరలకు వ్యతిరే 

కంగా ఉద్యమం నడిపి, బియ్యాన్ని చొకగా పేదలకు 

అమ్మించారు. 12.9... 1964న క్రీ రిశేషలయ్యారు. 

కృడ్తూ జిల్లా న్యాతం[త్య 

ధూళిపాటి వెంకట సుబ్బారావు 
తండి లోకయ్య 

పంతులు, బందరు 

వాస్తవ్యులు. విద్యార్థి 

దశలోనే ఉప్పు సత్యా 

గహం౦ లో పాల్గొ 

న్నారు. [ల్ల రర 

నుండి ఆరు నెలల 

శిక్షను జమండ్రి, 

వెలూరు జెళ్ళలో 
౧ యా 

అనుభవించారు. 

వంబాంగం రొవూ నుజమ్మ 

భ్ ర్త కృ ష్ణ మా 

చార్యులు. గుంటూరు 

జిల్లా రెపల్లె తాలూక 

ము' కిస లి అ గ్ర హో 
రంలో 1_17- 1900 న 

జని్మాంచారు. (గ్రస్తుతం 

బందరు నివాసి. 1982 

శాసనోల్ల ౦ఘ నోద్య 

మంలో 12.1982 న 

ఆరు నెలల శిక్ష రు. 25 జరిమానా విధించబడింది. 
జరిమానా చెల్రించనందున చిరా ప్రై సి నంతను (పభుత్వం 

జ ప్తచేసింది. ఇం తేగాక మరో ఆరు వారాల శిక్ష 

విధెంసబడింది. వెల్లూరు, కన్ననూర్ జె జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు. 

[వభల జానకిరామయ్య 
త ౦ డి వెంకట 

రత్నం. దివితాలూకా 

అయ్యంకిలో 1912 

ప్రాంతంలో జననం. 

(ప్రస్తుత నివాసం 

బందరు. 

సెమన్ కమిషన్ 

బహిష్కరణ, ఉద్యమ 
సందర్భంగా తీ్మీవంగా 
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లాఠీదెబ్బలకు గురిఅయ్యారు. ఆబ్కారీ దుకాణాల 

ముందు, విదేశ వస్త్ర దుకాణాలముందు పికెటింగ్ 

చేశారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో త్మీవంగా 

లాఠీచా ర్థికి గుకిఅమ్యూరు. 

వురాణం సూరిశా స్త్ర 
nm) 

తం (డి వెంక 

టసప్పయ్య సంతులు. 

బందరు వాస్తవ్యులు 

ఎం.ఎ. తన ఇంటిని 

G&G ప్ప స తా గ హా 

శివిరంగా వాడుకొ నేం 

దుకు ఇచ్చినందుకు 

గాను 19_5.19830 న 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి, వెలూరు జి శ్నలో శిక్షను 
ag ర 

అనుభవించారు. నాటక కళపె అనేక (గంథాలు 
మూ 

రచించారు. కీ రిశేమలు. 

అల్లి ఇది ఇ వుచ్చా వెంకట కృష్ణయ్య 

తండి చిన లక్ష్మీ 

నారాయణ. గుంటూరు 

జిల్లా తెనాలి తాలూకౌ 

ద౦త లూరులో 

9__ 101896 లో 

జ నగ. ప స్తు త 

నివాసం బందరు. 1820 

ల్ పజభ్మడ లయ్యారు. 

1921 నుండి కౌాంగగెస్ 

(పచారకులు.ఉప్పుసక్యా(గ్రహంలో 24-9-1980 నుండి 

రాజమం[॥డి, వెలూరు జెళ్ళలో ఆరు నెలల శిక్ష 
౧ యు 

అనుభవించారు. 1941 వ్యషి 

అభ్యంతరకర రిపోర్టులు (పచురించారనే నేరంపె 
. న చ 

శిక్షింపబడ్డారు. 

సత్యా(గహంలో 

తండి వెంకట 

రత్నం. జన్మస్థలం 

బందరు. ఉప్వుసత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

216.1030 ను౦చి 

ఆరునెలల కఠిన శిక్షను 

రొజమండ్రి, వెబూ- 

జై శ్నలో అ ను భ 

వించారు. శాసనోల్ల ౦ఘ 

నంలో పాల్గొన్నారు. 15_1-1932 న రెండేళ్ళ కఠిన 

శిక్ష. రు. 1000/. జరిమానా విధించారు. రాజమండి, 

బళ్ళారి జె ళో 9క్ష అసుభవించి, 10-8-1992 న 

బెయిల్ పె విడుదలయ్యారు. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్, 

జర్నలిస్టు, ఆంధకేసరి పత్రిక సంపాదకులు, స్థానిక 

ul 

(పజాసమితి కార్యదర్శి. 

తండ్రి సుబ్బ మ్య. 

157౧-1812 న 

బందరు తాలూకౌ 

కొప్పెరలో జన్మిం 
చారు [వసుత సివాసం 
బందరు. సత్యాగహ 

ఓ ద్య మ౦0 లొ 

25.06.80 న ఆరు 

నెలల శిక్ష విధింపబడి. 

రాజమం(డి, వెలూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

తిరిగి 2612-1430 న గుంటూరులో విదేశ వస్త్ర 

దుకాణాలవద పికెటింగ్ చేసినందుకు అరెస్టుచేసి 
య 

వదలి పెటారు. 
శ 



బూశం కోట మట య్య 
| ధం 

తం (డి సు బా 

రాయుడు.7.1.1908న 

బందరులో జన న ౦. 

చేనేత పనివారు. 
(పస్తు సుత నివాస 

హైదాబాద్. 

వ్యష్టి స త్య గ 

హంలో పాల్గొని లాఠీ 

ప చార్జికి గురి అయ్యారు. 
4 మాసాల శిక్ష, 25 రూపాయల జరిమానా విధిం 

బడి 25-1-41 నుండి వెల్లూరు జైలులో శిక్షను 
అనుభవించాడు. క్విట్ ఇండీయా ఉద్యమంలో రైలు 
పట్టాల పీకి వేత, "టెలి గ్రాఫ్ తీగల తెంచి వేత కార్య 
(కమంలో లాఠీచార్డీకి గురై అవిటివారయ్యారు. 

భోగరాజు పట్టాభి సతారామయ్య 
తం (డి వెంకట 

సుబ హ్మ ణ్య ౦. 

జననం24-_11.1880న 

పశ్చిమ గోదావరి 

బి ల్లా ఏలూరు 

నుంచి 1916 వరకు బందరులో వైద్యవృత్తి సాగిం 
చారు. అఖిలభారత జాతీయ నాయకులలో ఒకరు. 

గాందీ నూశ్రాల భాష్యకారులు కౌం (సు 

చరిత రచయిత. 1920 లో ఆం ధరాక్ష్ర కౌం(గెను 

సంఘం ఏర్పాటుకు (పథాన బొధ్యులు. “హోమ్ రూల్ 

ఉద్యమ కొలంలో వై ద్యవృత్తికి స్వ స్తిపలికొరు, 

1919 లో శింగ్ల వ వారపత్రిక “జన్మభూమి” (పారం 

థించాడు. ఉప స్పృసత్యా గహంలో పాల్గొ ని, 21-4_1930 

నుంచి సంవత్సరం శిక్షను రాజమం, డి, వెల్లూరు, 

తిరుచునాపల్తి, మద్రాసు జైళ్ళలో అనుభవించొరు. 

26-1-1991 న విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనో 

ల్ల ంఘనంలో 7-1-1932 న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష 
3 

కృోజ్లా జిల్లా న్వాంతం[త్య 
ల్ 

రు. 1100 జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెర్తి ంచారు. 
రాజమం డ్రి వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
బందరులో 90. 10. 1988 న ఏకెటింగ్ లొ పాల్గొ 
న్నారు. ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష రు. 510 
జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు జై లలో శిక్ష అనుభ. 
వించారు. వ్యష్పి సత్యా.గహకా లంలో 21.8. 1941నుంచి 
1-11-1941 వరకు వెల్లూరు జైలులో డిచెనూగా 
వున్నారు. తిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమకాలంలో 
9-8-1942 నుంచి 14-6_1945 వరకు అహ్మద్ 
నగర్ ఫోర్లు, వెల్లూరు జె శ శ్ళలో డిటెన్యుగా వున్నారు. 

మొ త్రం "ఏడున్నర సంవత్సరాలు జై లుజీవితం 
గడిపారు. 1916 నుండి 52 వరకు వీ. ఐ. సి. సి. 
సభ్యులు. 19897 40 మధ్యకాలంలో రాష్ట్ర) కాం_గను 
అధ్యక్షులు. 1929_50 మధ్యకాలంలో అనేకసార్లు 
జాతీయ కౌం(గను కార్యవర్గ సభ్యులు. ఆంధ్ర జాతీయ. 
కళాశాల, జిల్లా సహాకార సెం్బటల్ బ్యాంకు, ఆంధ 
ఇన్ఫూరెన్సుకం పెనీ,ఆం|ధబ్యాంకు వంటిఅ నేకసంస్థల 
స్థాపకులు. 1952 నుంచి 1957 వరకు మధ్య పదేళ్ 
గవర ర్నరు. 1959 డిసెంబరు 17న (హైదరాబాద్ లో 
కీ రిజేషు లయ్యారు.. 

మహ్మద్ ఇస్మాయిల్ బేగ్ 
తండ్రి మహ్మద్ 

సులేమాన్ బేగ్. బంద 

రులో 1909 జూన్ 

వ తేదీనజనిించారు- 

ఉప్పు సత్యా గహం 

లో పాల్గొని లారీ 

ఛార్జీకి గురికాగా, 

ఎడమ చేయి విరిగి . 

పోయింది. 1882 లో విచేశ వసాలయాల ముందు, 
కల్లు దుకొణాల ముందు పికెటింగ్. చేసి, రెండుసార్లు 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని రహస్య జీవితం గడుపుతుండగా, వీరి భార్యను 

ప్రసవ సమయంలో చూసేవారు లేక, ఆమె చని 

పోయారు. 1944 లో అరెస్టు చేసి 15 రోజులు సబ్ 

అంసు అయ్యారు. 
ట 

_జెలు రిమాండ్లో వుందారు. 



నయురయాధుల భరత 

మామిడాల అంకయ్య 

తండీ నాగయ్య. 

1.7-1016 న కెక 

లూరులో జననం. 

(ప్రస్తుత ని వౌనం 

బందరు. 1937 లో 

తపాలా బం(టోతుగా 

చేరి, పోస్ట్ మన్ అయి, 

1941 లో యుద్ధతంతి 

తపాలా శాఖలో 

చేరారు. సింగపూర్ చేస్ ఫోసాఫీ స్లో 1941 అక్లో ల్చర్ లో 
చేరారు. జపాను చేతిలో ,బిటిష్ సేనలు ఓడిన 
తర్వాత 1942 ఫిబవరి నుండి జపాన్ యుద్ద 

ఖైదీగా ఉన్నారు. తర్వాత అజాద్ హింద్ ఫౌజకొలో 

జసేరల్ మోహన్సింగ్ నాయకత్వాన పనిచేసి లాన్స్ 

నాయక్ నుండి నాయక్గా (ప్రమోట్ అయ్యారు. 

అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ తర్ఫీదు కార్యక ర్త రగా నియ 

మింపబిడ్డారు. 19441 లో హవల్హారుగా, గెరిల్లా 

రెజిమెంటు గుమాస్తాగా పని చేశారు. బర్మా వెన 

తుండగా జపాను ఓడిపోవడంతో అమెరికా యుద్ద 

ఖెదీ అయ్యారు. 15.98.45 నుండి 1946 జనవరి 

6 వరకు అమెరికావారి నిర్బంధంలో ఉనా్నారు. కంటి 

చూపు, చెవి వినికిడి తగ్గినందున భారత దేశానికి 
పంపివేశారు. 13-1_46 నుండి సెపైంబర్ 46 

వరకు బెంగుళూర్ లో డెటిన్యూగా వున్నారు. భార్య 

పిల్లలకు కూడా ఇంటరూ్వ్య ఇవ్వలేదు. కొన్నాళ్ళు 

నాగపూర్ క్యాంప్ “టి” లో సైనిక తపాలా శాఖ 

రికార్లు కార్యాలయంలో వుంచారు. 1946 అక్సోబర్ 

25 న్ మిలటరీ నుండి డిశ్చార్డ్ చేశారు. 1047 

ఏప్రిల్లో తిరిగి పోస్ట్ మన్గా ఉద్యోగంలో చేరారు. 

షణరావు. జననం 

1879 లో. బందరులో 

ఇంటర్ వరకు 

చదివారు. వండే 

మాతరం ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. బెంగాల్ 
వెళ్ళి! ను (ప సి ద్ద 

బెంగాల్ నాయకులు 

7 

విపినొచం(దపాల్ొతో కలిసి పనిచేశారు. తరువాత కొంత 
కౌలానికి, బందరు నుండి వెలువడిన సుప్రసిద్ద 

జాతీయ వార పాతిక “కృష్ణా పత్రిక” సంపాదక 

పవవిని చేపట్టారు. స్వాతంత్ర్య సమర కాలంలో 
తన పదునై న సంపాదకీయాల ద్వారా పాఠకులతో 

ఉత్తేజాన్ని. ఉద్వేగాన్ని కల్లించి, అసంఖ్యాకమైన 

స్వాతంత్ర్య సమర యోధులను తీరి ఒదిద్దారు. ఉప్పు 

సత్యా గహంలో (ప్రముఖ పా, త “వహించారు. 

24-6-1930 న రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష వెధించగా, రాజ 

మండి, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

82.1881 న్ విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘ 

నంతో పాల్గొ ని, అరెస్టు అయ్యారు. 7-1-1952 న 

రెండు సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష, రు 1100/- లు 

జరిమానా విధించారు. రాజమం డి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. వ్యష్షి సత్యాగ్రహంలో ఆరు 

నెలల జె లుశిక్ష అనుభవించారు. మితభాషి. “మౌన 

ము(ద్రాలింకార అని (ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆం(ధ 
దేశంకో అందరి గౌరవా భిమానాలు చూరగొన్నారు. 

తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కాం(గెస్ అధ్యక్షులుగా పని 

చేశారు. 28-6-1945 న కీ _ర్లీశమలయ్యారు., 

మేకల ఆడినారాయణ 

త౦(శి పురు 

షోతం. 1910 లో 

బందరులో జననం. 

(ప్రస్తుత నివాసం దివి 

తాలూకా అవనిగడ. 

వ రకులు. మోతీ 
లాల్ నెహూ మరణ 

సందర్భంగా హరాళ్ 

జరిపించడానికి 

జండాలు తీసుకొని వెళుతుండగా వీరిని పోలీసులు 

లాఠీలతో బాదారు. 0-2-81 నుండి రాజమండి 

జెలులో 2 నెలలు కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

(ఫభుత్వ ఉదో్యోగులను రాజీనామా చేయవలసిందిగా 

కరప్మతాలు పంచినందుకు 11.1-82 న లాఠీచార్జికి 

గురి అయ్యారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహం ఉద్యమంలో 

పాల్లొ్నారు. యుద్ధ వ్యతిరేక నినాదాలిచ్చినందుకు 

1! wa 41 న$ నేలల కఠిన శిక్ష, రు 20 జరిమానా: 

విధించబడింది. జరిమానా వసూలు చేశారు. రాజ 

మండి జైలులో శిక్షను అనుభవించారు. 



వడ్డి రంగారావు 

తండి నాగయ్య. 

జననం 20_6.1918. 

దివి తాలూకా వేముల 
మడుగు. (ప్రస్తుత నివా 

సం బందరు. 19830 

లో కాం[గెస్లోచేరి, 

(గామాలలొ కాంగ్రెస్ 

(పచా రం చేశారు. 

ఖద్దరు చారం చెస్తూ, 

(గ్రామ్య గామాన ఖద్దరు అమ్మారు. జిల్లా రై రై తుఉద్యమ 

నిర్యాణంలో (పముఖ పాత వహించారు. రహస్య 

సతత “స్వతం & త భారత్” (ప్రచురణకు తోడ్పడ్డారు. 

యువజనోద్య మంలో పాల్గొ న్నారు. 1987లో జిల్లా 

కౌంగెస్ కమిటీ సభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు. 
ఇటీవల బందరు నియోజకవర్గం నుంచి శాసన సభకు 

జనతాపార్టీ అభ్యర్థిగా ఎన్నికయ్యారు. 

వారణాని వెంకట చలం 

తం(డిను (బహ్మణ్యం. 

బందరు వాస్తవ్యులు. 

ఏ. చమువుతూ మాని 

వేసి, భాదీ, మ ద్య 

శే ధ్ర ప్రచారాలను 

చేశారు. ఉప్ప సత్యా 

(గహంఠలో 12.6-80న 

(నెలల కఠినశిక్ష నిధింస 

బడి రాజమ౦ (డి, 

వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. గాంధీజీ 
విడుదల అయ్యారన్న వార్తను (ప్రజలకు చెప్పాడని 

28-1-81 న మరో ఆరు నెలలు కశినశిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమం డి, అలీపురం జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు, గాందీ ఇరన్ ఒడం బడ్రీక ననుసరించి 

18 8-81 న విడుదలయ్యారు, శాసనోల్రంఘనోద్య 

మంలో రీ_కి-32న అరెస్టుచేసి 17వ తేదీన? రెండు ఎళ్ళ 

' రఠినశిక్ష విధించారు. రు 1000 జరిమానా, చెల్లి ంచని 

పక్షంలో మరో మూడునెలల కశినశిక్ష కూడా విధిం 
చారు. మదుర, కడలూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్షను 

కృషాజిల్లా న్వాతం్యత్య 

అనుభవించారు. శాసనో లంఘనోద్యమ కాలంలో 

తూర్పు కృషాజిలా డి కేటర్. 
జ్ గ రలు 

వావిలాల వెంకట సుబహ్మణ్య 

సోవముంయూజులు 

తం|(డి అప్పయ్య 

శాస్త్రీ. 11_7_1917 న 

ఉయ్య్యూరులో జననం. 

(వస్తుత నివాస 

బందరు. సైనో గా 

ఫర్. విద్యాప్తులలో, 

(వభుత్వోద్యోగులలో 
(బిటిప్ (ప్ర భు త్వ 

వ్యతిరెక (ప చారం 

చేశారు. యుద న వ్యతిరేక (వచారానికి గాను 28.08.41 
నుండి 29_ 8_42వరక్రు వెల్లూరు జై జెలులో డిశన్య్యూగా 

ఉన్నారు. 1938 లో చిత్తూరు జిల్లా కలక్ష రాఫీసులో 

మెపిస్టుగా చేరిన వీరిని డిచెన్గన్తో పాటు ఉద్యోగం 

నుండి డిస్మిస్ చేశారు. స్వాతంత్ర్య అనంతరం తిరిగి 

ఉద్యోగం ఇచ్చారు. 1972 లో రికురయ్యారు. - నాన్ 
గజి టెడ్ ఉద్యోగుల సంఘ సంస్థా పకులలో ఒకరు. 

దానికి అధ్యక్షులుగా కొన్నా చ + కార్యదర్శిగా 

కొన్నాళ్ళు, పనిచేశారు. (సెస్ కార్మికులను సంఘటిత 

పరచడానికి కృషి చేశారు, కమ్యూనిస్టు పార్టీ (టేడ్ 
యూనియన్ పుద్యమాలలో సనిచేశారు. 

వేమూరి దుర్గా నాగేశ్వరరావు 

తం(డి వెంకట సుబ్బా 

రావు. జన్మ స్ధలం 

బందరు. వైద్యవృ త్రి. 

శాసనోల ల్రంఘనంలో 

సా లౌ న్నా రు. 

7120982 న రెండేళ్ళ 

కఠిన శిక్ష, రు. 1100/_ 

జరిమానా విధించారు. 

రాజమ్మ డ్రి, వెల్లూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. కీర్తిశేషులు. 



నుయరయోధుల చరిత 

అశ్వథధాటి రొమదాసు 

తండి సుబహ్మణ్యం. జన్మస్థలం బందరు. 

1921 సహాయ నిరాకరణోద్యమకాలంలో విద్యార్లు 

లలో అలజడులు రేపారన్న ఆరోపణ పై వారం 

రోజులు శిక్ష విధించారు. ఉప్పు సత్యా(గహం లో 

పాల్గొని 4-7-1980 నుంచి ఆరునెలల కఠినశిక్షను 

రాజమం డి, అలీపురం, జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

వ్యష్టి సత్యా(గహంలో పాల్గొని 80_1_1941 నుంచి 

మూడునెలల కఠినశిక్షను అవీపురం వై లులో అనుభ 

వించారు. 

ఆచంట సముదయ్య 

తండి వెంకట జోగయ్య, బందరు తాలూకా. 

వ ర్తకులు. ' 18.241 న వ్యష్టి సత్యా_(గ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడీ 

రాజమండ్రి సెర్మటల్ జై ల్లో శిక్ష ననుభవించారు. 

అచార్య రామ్దేవ్ 

తండి పండిట్ రవిశుక్షా. నివాసం బందరు, 

స్థానికులకు చరఖా వడకడం నేర్పారు. 21_2_1941 న 

వ్యపి సత్యా గహంలో పాలొని, రెండు నెలల కఠిన 
9 ౧ 

శిక్షను రాజమండ్రి జెలులో అనుభవించారు. 

ఇవటూరి బాల, త్రిపుర సుందరరావు 

కృష్ణాజిల్లా బందరు. 1802 శాసనోలంఘనంలో 
జా! య 

పాలొని, లాలీఛార్చీకి గురయ్యారు. 2881982 న 
౧ 

అంసు అయ్యారు. 
ట 

ఉన్నవ కృష్ణయ్య | 

తండి సుబ్బయ్య.జన్మ్కస్థలం బందరు. అడ్వొకేట్. 

వ్యష్టి సత్యా_గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 1021041 న 

బందరు సబ్ డివిజినల్ మేజి సేట్ నాలుగు నెలల 

కఠిన శిక్ష, రు. 500/_ జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు 

జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 
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ఎ. జీవరత్న మొదలియార్ 
తండి చొక్కలింగం మొదళలిమార్ . జన్మస్థలం 

బందరు. ఉప పోసత్యా(గహంలో పాల్గొని. 146. 1930 

నుంచి ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను రాజమండి 

అలీప్పురం జె ళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

ఒబిలి నేని వెంకయ్య 

తండి వెంకటరాయుడు, జస్మసలం బందరు. 

శాసనోల్తంఘనంలో పాల్గొనా్నారు 115-1982 న 

ఆరునెలల కఠిన శిక్ష, రు 100). జరిమానా విధించారు. 

మాసు, రాజమం(డి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

కంభంపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి 
తండి సీ శారామశా స్త్రి. స్వస్థలం బందరు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొన్నారు. బే 111042 

నుంచి ఆరు మాసాలు కళినేశిక్షను అలీపురం క్యాంప్ 

జె లులో అనుభవించారు. 

కంభంపాటి సాంబయ్య 

తండ్రి వెంకటరత్నం. బందరు వౌ స్తవ్యులు. 

రె తు. 1821228 లో సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో 

పాల్ కొన్నారు. జె జైలుశిక్ష ననుభవించారు. ఉప్పుసత్యా 

(గహంలో పాల్గొని 28_6.80 నుండి రాజమండి, 

వెల్లూరు. జైళ్ళలో ఆరునెలలు కఠిసశిక్షను అనుభ 

వించారు. 

కాటటగడ్డ స్వామి 

తండి చలం౦ 

బాపనయ్య. 1901 లో 

బందరు తాలూకా తరక | 

టూరులో జనన 0౦, 

ఉస్పు సత్యాగ్రహంలో, 

వ్యష్టి నత్యా_గహంలో, 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో లాఠీ దెబ్బలకు గురి ఆయ్యారు. 



£0. 

కాజ లక్ష్మనారాయణకాస్త్రి 
అ 

జననం 21.1._1920. బందరు నివాసి, ఆం(ధ 

జాతీయ కళాశాలలో విద్యాభ్యాసం. నిడు బోలు 

రైతు విద్యాలయంలో శిక్షణబొందారు. చరఖా 

సంఘంలో పనిచేస్తూ, 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొనడానికి రాజీనామా చేశారు. 1848 

ఆగప్పు 9న 144వ సెక్షన్ ధిక్కరించి, అరెస్తు 

అయ్యారు. 

కానీనాధుని వీరవుల బయ్య అయ్యవార్డు 

తండి లింగయ్య అయ్య వార్డు. జన్మస్థలం బందరు. 

రైతు. ఉప్పు సత్యా_(గ్రహంలో పాల్గొని, 18.5-1930 

నుంచి 20.12.1981 వరకు రాజమండ్రి, వెల్లూరు 

జెళ్ళలో కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 1982 శాస 

నోల్ల ౦ఘనంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

కూచిభొట్ల చిదానందశా స్తే 

జన్మస్థలం బందరు. 1932 కాననోల ౦ ౦ఘనంతో 

గుడివాడ. దోసపాడు స్రేషన్న మధ్య నడుస్తున్న రెలు 
గొలును లాగి, రె లు నాపినందుకు వ్ర గ్ర 1982 న 

అరెస్టుచేసి, ఆరు నెలల కఠినశిక్ష, రు. 50. జరిమానా 
విధించారు. 

కూచిభొట్ల చం|దమౌ శేశ్వరరావు 

తండి వెంకట కృష్ణయ్య. జన్మస్థలం దిందరు, 
శాసనోల్లంఘనములో అరెస్టయి, 11_ శ్ 1939 నుంచి 

ఆరునెలల కఠినశిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు జె జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 

కొండివ రి వున్నయ్య 
తండి లక్ష్మీపతి. జన్మస్థలం బందరు. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 10.6_1930 నుంచి 
10 నెలల కఠినశిక్షను రాజమం డి, బళ్ళారి మదురై. 
జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. ఖాదీ ఉద్య మంలో పని 
చేశారు. 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం్యత్య 

కోకా అహోబలరావు నాయుడు 

బందరు నివాసి. 1980 ఉప్పు సత్యా(గహ 

కాలంలో డాక్షరు పట్టాభి సీతారామయ్య జై లుకెళ్ళి 

నప్పుడు తూర్పు "కృష్ణా కాం(గెసు నాయకత్వ 

బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఖాదీ ధరించి,వూరూరా తిరిగి 

మద్యపాన వ్యతి రేక (ప్రచారం చేళారు. 

కోనేరు అనసూయ 

తం డీ 'తిపుర నేని దూర్వాసులు. భ్ ర్త 

రాఘవయ్య. విశారద, విద్వాన్ పరీక్షలలో ఉ త్రయ 

లయ్యారు. శాసనోల్లంఘనంలో అరెస్టు అయ్యారు. 

18. 1.1932 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు. 100/_ 

జరిమానా విధించారు. వెలూరు, కన్ననూరులలో శిక్ష 

అనుభవించారు. (ప్రస్తుతం 'నీవాసం బందరు. 

కోడూరు సీతారామాంజనేయులు 
తం(డి రాంభొ ట్లు. 

15-8-1914 లో నంగి 

గడలొ జననం. 

నివాసం పోలవరం. 

కోన, చిన్నాపురం 

గ్రామాలలో ఉప్ప 

సత్యా(గహ సంద 

ర్భంగా లాఠీఛార్జికి 

గురిఅయా్యరు విదేశ 

వస్రదహనం, కొల్లు దుకాణాల పికెటింగ్ లో పాల్గొని 

లాగా రికి గురి ఆయ్యారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్ళి"న్నారు. 1942లో మల్పవోలులో "'టల్మిగాఫ్ 

తీగలు (తెంచి రీ మాసాలు రహస జీవితం గడి 

పారు. 48 జూలైలో వీరిని అరెస్టు చేసి లాఠీచార్జీ 
చేశారు. 6 మాసాలు నిర్బంధంలో ఉన్నారు. 

కేశవరాజు కామాక్షమ్మ 

తండ్రి వెంకటప్పయ్య. జన్మస్థలం బందరు. ఉప్పు 

సత్యా(గహంలో పాల్గొన్నారు. 9-11. 1980 న ఆరు 

నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. వెల్లూరు జై లులో శిక్ష 

అనుభవించారు. గాందీ _ ఇర్విన్ 'జస్పందంతో 
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78.1881 న విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసన్ ల్లం 

ఘనంలో పాల్గొని, 18-1_1982 నుంచి ఆరునెలలు 

విడిఖై దును పేల్లూరు. కన్ననూరు జె జై ళ్ళలొ అనుభ 

వించారు. 

గాజుల వెంకటిశ్వరరావు 

తంగడి రంగయ్య" 

జననం బందరు 

తాలూకౌ 

సరం శివారు ఉప్పల 

కల్వగుంట. 1942 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో తంతి తీగలు 

(తెం౦ంచారు. కొంత 

కాలం అజ్ఞాత వాసం 

గుడివాడ సట్ గడిపారు. ఆ రెస్టు అయి, కొన్నాళ్ళు 

జైలు నిర్బంధంలో వున్నారు. 

రుంజ ఎరాస్వామి 

తండి వీరాస్వామి. జన్మస్థలం బందరు. చేనేత 
కార్మికుడు, యుద్ధ వ్యతి రెక చర్యాలకుగాను 8_3_1941 
నుంచి మూ ము నేలల కఠినశిక్షను రాజమం డి జై లులొ 

అనుభ ౨౦చారు. 

గూడూరు రామలింగేశ్వర గురుకుల్ 

తర్మడి మల్లయ్య. 

19060 సె పైంబర్ లో 

సబ్. జైలులో హారంరోజులుంచి వదలి పెట్టారు. 

ఆరునెలలు రహస్యంగా వుండి పనిచేళారు. 

కమలా. 
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గోవిందలూరు సూర్య పకాశరావు 
తంగడి. శివానందం. బందరు 

విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఉప్పు సత్యా గహంలొ 

పాల్గొన్నారు. 10.60.80 న 10 నెలల  కఠినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి, తిరుచినాపల్లి జె జైళ్ళలొ 

శిక్షను అనుభవించారు. తిరిగి శాసనోలంఘన 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 17-1_82 న లాకీఛార్తీకి 

గురయ్యారు. |. ఏ_ఏ2 న బందరులో అరెస్టుచెసి 

విజయవాడ తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వదలి చేశారు” 

వాస్త పలు 

చిటొవర్తుల రామకృష్ణయ్య 
రం ర్ 

బంవరు నివాసి. 1921-22 సహాయ నిరాకరణో 

ద్యమ కాలంలో నోబుల్ కాలేజీలో విద్యనభ్యసిస్తూ, 

చదువుకు స్వ స చెప్పారు. 

చిల్లర మోహనరావు 

నివాసం మల్ల వోలు. 

ఉప్పు సత్యాగహం, 

1942 ఆగసు ఉద్య 

మాలో పాలొని లారీ 
దెబ్బలు తిన్నా రు. 

“జలిఫోన్తిగెల తెంచి 

'వేతకు గాను సాము 
దాయక  జరిమానాకు 

గు రె న తమ 

(గామంలో 8 మాసాలు రహస్యంగా పనిచేశారు, 

తల్లా వగడ రామారావు 

తంగడి భద్రిరాజు, జన్మస్థలం బందరు. ఇన్యూూ 

'రెన్సు వ్యాపారం, శాసనో ల్లంఘనంలో పాల్గొని. 

15-8.1990 నుంచి సంవత్సరం ఆరువారొల కఠిన 

శిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు జెళ్ళలొ అనుభవించారు. 

తఓవరి “పెరి ఆళ్వార్ గుహా 
er. 0 

(టి. పి, ఆకార్ గుప్తా) 

తండి జగనా్నాధం. జన్మస్థలం బందరు. ఆం(ధ 

ఇన్ఫూరెన్స్ కంపెనీ ఉద్యోగి. ఉప్పు సత్యా 
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(గహంలో 18._5_ 1930న పాల్గొని, తీ వమెన లారీ 

ఛాన్టీకి గురయ్యారు. బందరు సబ్ మేజిస్టేట్ 

9 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, 

మదురై, అలీపురం, బళ్ళారి జైళ్ళలో “శ క్ష 

అనుభవించారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొ 

న్నారు. 44-1982 న ఆరు "నెలలు కఠిన శిక్ష” 

రు. 290 |-_ జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి, 

బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ ఏంచారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు, 20. 8-1942న సంవత్సరం 

కఠిన శిక్ష విధించారు. బళ్ళారి, అలీపురం జె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 6-7-1948 న విడుదలయ్యారు. 

కీ రిశే 
ha 

(కొండిప రీ రి వీరభ| దాచారి) 

బందరు వా సవ్యులు. ఉప్పు సత్యా గహంలో 

పాల్గొన్నందుకు 185.80 న 9 నెలల కఠినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 

నిర్భంధింపబడ్డారు. 8181న విడుదలయ్యారు. 

తంద్ధ పాటి గోపాలరావు 

తం(డి వాసు  చేవమూ రిం జన్మస్థలం బందరు. 

రె తు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్లోని 26_6_1930 

నుంచి ఆరు నెలల కఠినశిక్షను రాజమం డి, వెల్లూరు 

జైళ్ళ ఎలో అనుభవించారు. 

తూములూరి వెంకటప్పయ్య 

తండి శివయ్య. బందరు వాస్తవ్యులు. రైతు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 18-6_ 30 న 

సంవత్సరం కఠిసళిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి, 

తిరుచినా పలి, అలీపుర౦ చె జె శ్ళలో శిక్ష ననుభవించారుం 

గాంధీ.ఇర్వ్న్ ఒడంచిడిక (పకారం 14-8 81న 

విడుదలయ్యారు. 

దామరాజు పట్టాభిరామా రావు 

తండ్రి సౌభాగ్యరాయుడు జన్మస్థలం బందరు. 

తన (ప్రభుకోోదోకగానికి రాజీనామా “జేశారు. ఉప్పు 

రృద్దూజిల్లా న్వాంత [తర 

సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 1261086 న ఆరు 
నెలల కరఠినేశిక్ష విధించారు. రాజ మం|డ్రి, బళ్ళారి 
జై జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి వ్యష్టి సత్యా 
(గేహంలొ దల. 4-2-1941 న మూడునెలల 
తినశిక్ష, రు 200/- జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు 
జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

దిరిసవల్లి వెంకటచలపతిరావు. 

తంగడి నర్సయ్య బందరు తాలూకా వడ్డమన్నాడు 

వాస్తవ్యులు. ఉప్పుసత్యా గహ4ఉద్య మంలో సంబంధం 

ఉన్నందుకు 14.86.80 న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. రాజమం డి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు 11.8.81న గాందీ ౬ ఇర్విన్ ఓడం 

దిడిక ననుసరించి విడుదలయ్యారు. 

నిడుమోలు పార్థసారథి 

తండి తారక రామయ్య 

24_7_1909 న వడ్ల 

మన్నాడులో జగ ననం. 

కరణం. 1929లో 

అలూరి సీతారామరాజు 

సజీవులని భావించి 

ఆయనకోసం రంప 
చోడవరంలో మూడు 

మాసాలు కొందరు మితులతో కలిసి తిరిగారు. 
బందరులో కాం గెస్ జెండా (ప్రతిష్టాపన సమయంలో 

దెబ్బలు తిన్నారు, కల్లు సారా దుకాణాలను పికెటింగ్ 

చేశారు. 1042లో కాం (గెస్ బులెపెన్స్ను 
రహస్యంగా పంచి పెబ్బా రు. 

నిభానువూడి సత్యనారాయణమూర్తి 

8 2.30 న బందరుకు 

మద్రాసు గవర్నర్ వచ్చినపుడు నల్లజెండాలు చూపి 

నందుకు అరెస్టు చేసి, వదలి వేశారు. 

కృష్ణాజిలా వాస్తవ్యులు. 
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నూకల కృష్షమూ ది 
ర ను 

| తండి వెంకట 

సుబ్బయ్య. జన్మ 

సలం బందరు తాలూకా 

చిలకల పూడి. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పా ల్లా నగా, 1844 

ఏపిల్ ఆఖ రువారంలో 

అనెను చేసి, డి.ఐ ఆర్ 

క్రింద రెండు వారాల 

శిక్ష రు. 100 /- జరిమానా విధించారు. 294-1944 
నుంచి 20-5-1844 వరకు బందరు సబ్ 

శిక్ష అనుభవించారు 

పంచవర్వాల కాంతయ్యు 

తంగడి సుబ్బారాయుడు, బందరు తాలూకా అయిదు 

గుళ్ళపల్లి లో జననం. 1982. 1942 ఉద్యమాలలో 

లారీ దెబ్బులు తిన్నారు. 

పేనపాల నాగభూషణం 

తండి సుదర్శనం. జన్మస్థలం బంచరు. 1921 

సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఒక 
వారం జైలుశిక్ష, రు. 15 జరిమానా విధించారు. ఆయన 

కుట్టు మిషన్ వేలంవేసి జరిమానా వసూలు చేసు 

కొన్నారు. తికిగి ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొఎ, 

25_6_1939+! నుంచి ఆరు నెలల కశినకిక్షను రాజము మండి 

జె లులో అనుభవించారు. ఖాదీ (పచాఎం పట్ర అమిత 

గద్ద వహించాడు. | 

పెయ్య్యేటి గ గోపాలకృష్ణ మూ ది 

తండి లక్ష్మీనారాయణ. 

1ర_8.* 1 [1నబంవరులో 

జననం. నివాసంగుర జ. 

ఎం. ఏ వి. టి. ,బిటిష్ 
(పభు కాన్ని గురించ 

వదనీ, ధిక్క- రంచవల 
ఛు 

సిందని కరప తాలు 

పంచినందుకు. గుంత 
కలులో 1832-83లో 

అరెస్రయ్యారు. బళ్ళారి 

జ లులో 
చలు 
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లో ఆరు నెలల శిక్ష అనుభవించారు. విద్యకు అంత 

రాయం కలిగింది. వారణాసిలో ది. ఏ. చదువు విర 

మించి సత్యా (గహ ఉద్యమంలో చేరారు. 

పొటూరి వెంకటకష య్య 
ap) శరా 

తం(డి పిచ్చయ్య. బందరు వాస సృవ్యులు. రై రె కు. 

ఉగ్ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు 14 8200న 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధింపబడింది. రాజమం డీ, 

తిరుచినా పల్లి, అలీప్త్పరం జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవింని 

నారు. గాందీ. ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 14-9-81న 

విడుదలయ్యారు. 

పోనిరాజు వటాభి సీతారామమూ రి 
(ERs) aro) 

తండి అప్పారావు బందరు. నివాసి. సహాయ 
నిరాకరణంలో పాల్గొని, 1021822 నుంచి నాలుగు 

మాసాల కఠినశిక్షను రాజమం డి జె లులో అనుభవిం 

చారు. జ 

వోచిరాజు కృష్ణారావు 

తండి అప్పారావు. జన్మస్థలం బందరు ఉస్వు 

సత్యా_గహంలొ పాల్గొ న్నారు. 12- 6.1990 న 

కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, 

బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధ- ఇర్విన్ 

ఒప్పందంతో 1-8-1981 న విడుదలయ్యారు. 

91_2_1982 న బందరులో విదేశీ వసా౦లయాల 

ముందు పికెటింగ్ చేసి, లా తీఛా రీక గురయ్యారు, 

21_3_1982 న అరెస్టుచేసి, ఎనిమిది నెలల కఠిన 

కిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. విదేశీ వ సాల బహిష్క_రణను _వచారం 

చేస్తా సానని జిల్లాక లెక్ష క్ నోటీసుయిచ్చి ఏతి_రి 1089న 

అరెను అయ్యారు. బందరులో విదేశీ వస్తాలయాల 

ముందు పికెటింగ్ చేసి, 10- 10_1988న అరెస్టు 

సంవత్సరం 

అ న్యూరు. పదిహేను రోజులు లాకిప్లో వున్నారు. 

తిరిగి ఉప్పు సత్యా_గహంలొ పాల్గొని, 21.4 1941 

6 నెలలు 
నుంచి మదదాసు, అలీపురం వేళ్ళలో 

'కరినశిక్ష అనుభవించారు. 
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పోరంకి శా స్తే | 

బందరు వాస్తవ్యులు. 1932 2 శాసనో ల్లంఘనోద్య 

మంలో పాల్గొనగా 212.81 న అరెస్టు "జేసి లాఠీ 

చార్జీ చేశారు పోలీసు సేషన్లో ఉంచి మరునాడు 
ఛ 9. 

వదలి పెళారు. 

బంచరు తాలూకా సి. వ్యష్టి సత్యాాగహంలో 

పాల్గొ ని 8-4-1041 నై అరెన్స అయ్యారు. బందరు 

సట్ డివిజనల్ మేజిసే సెట్ కోర్లు లేచేవరకు శిక్ష, 

రు. 5/0] జరిమానా విధిం చారు. 

తం(డి సుబ్బయ్య జననం (. £.1887. పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం. నివాసం బందరు. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. సంవత్సరం విడి 

ఖె దు విధించారు. 80- “గట 19890 నుండి రాజమం డ్రి, 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ_ఇరి $న్ 

ఒప్పందరకో 1441881 న విడుదలయ్యారు. తిరిగి 

1982 శాసనో ల్లంఘనంలో పాల్గొన్నారు 2_5_19823 

ఆరు నెలల కశీనేశిక్ష, రు. 200 |- జరిమానా విధించారు. 
రాజమండ్రి, కన్ననూరు జై ళృలొ శిక్ష అనుభవిం 

చారు. అంటరానితనం నీర్మూలనకు కృషి చేశారు. 

1926లో ర్బాపురం తాలూకాకాంగెసుకమిటీకార్య దర్శి 

బెప్పన మాణిక్యాంబ 

బందరు నివాసి. 1920 నుంచి కొంగగెస్ కార్యకర్త ర 

నిరాశైణ కార్య క్రమంలొ డో సముఖపాత పహించారు. 

తిలక్ స్వరాజ్య నిధికి విరాళాలు వసూలు చేశారు. 
గాంధీజీ రూపొందించిన అయిదు బహిష్కరణలను 
అద 
సమరవ6తం౦గా అమలు జరిపారు. 

వె! 

బేతంభొట రామమూ రి 
యి 

తండి రిక్షతరాయణ, జస4సలం బందరు, 

విద్యార్థి లోనే ఉప్పు 

పాలీ న్నారు. పది నెలల కళఠినశిక్ష విధించారు 

కృణ్డూజిలా న్వాతం(/త్య 

రాజమండ్రి, తిరుచునా పర్లి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. తిరిగి శాసనోలంఘనంలో 18.8.1830 న 

బందరులో దుకాజాలముందు పికెటింగ్ చేసి, అరెసు 

అయ్యారు. ” 

న్నర వెంకటేశ్వరరెడ్డి 

తండ్రీ లక్ష్మారెడ్డి కం 

జననం 1828 బందరు 

గోకవరం 

శివారు రెడ్డ పాలెం, 

1942 క్రట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో హాల్లొ 

న్నారు. లారీ ఛార్జికి 

గురయ్యారు. కొన్ని 

తాలూకా 

రోజులు బందరు కోట సబ్ జెయిలులో నిర్బంధించ 

బడ్డారు. విడుదల అనంతరం రహ హస్య కార్యకలాపాలు 

కొనసాగించడంతో పోలీసులు వారంటు జారీ చేశారు. 
దానితో 1944 లో విజయవాడ వార్ (ఫంట్ సెక్యూరిటీ 

ఇన్ స్టక్ల రుగా చేరారు. గన్నవరంలో సనిచేసుండగా 

1945లో పోలీసు రిపోర్డు ఆధారంగా ఆ ఉద్యోగంలోంచి 

జిల్లా కలెక్షరు బ ర్తరఫ్ చేశా రు. 

6౧ భమ 

తంగడి లక్షీ నర్సయ్య. బందరు వా స్తవ్యులు. 
ఉప్పు సత్యా_గహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు ఆరు 

నెలలు కఠినశిక్ష విధించబడింది 

మునివల్లై రామారావు 

తం(డి లింగయ్య. జన్మ సలం గుంటూరుజిల్లా 
బాపట్ల తాలూకా మునిపల్లె. కాశీ హిందూ విశ్వ 

విద్యాలయంలో చదివారు. రొజకీయంలో (పవేశించారు. 
బందరులో విద్యార్థి; (పెస్ కౌరి్కిక సంఘాలను 

నిర్మంచారు. కమ్యూనిస్తు ఉద ద్యమాన్ని నిర్మెంచారు. 

క్రోత్ర తృ పట్నం రాజకీయ పాఠశాల సందర ఖఏంలో 144వ 
సెక్షన్ ధిక్క-రించి, 17.68.1887 నుంచి 18.1807 
వరకు రాజమం డ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 



నయలరయోదుల ఛరిత 

అనంతరం తెలంగాణాలో నిజాం పరిపాలనకు న్యతి 

'రేకంగా కృషిచేశారు. తీరి శేషులు 

ముళ్ళవూడి నాగేశ్వరరావు 

తంగడి సుబ్బారాయుడు. 1002 లో బందరులో 

జననం. కరణం. సహాయనిరాకర ణోద్యమంలో 

19.1.32 నుండి ఒక సంవత్సరం రాజమం ।డి 

జైలులో కఠిన శిక్ష అనుభ వించారు. స్వాతంత్ర ఉద్య 

మాలలో పాల్లొన్నందున కరణీకం పోయింది. సహ 

కార ఉద్యామాఖివృద్దికి కృషి చేశారు. 1967 లో 

కీ ర్రిసేమలై రి. 

మేడూరి వెంకట చలవతిరౌవు 

బందరు వాస్తవ్యులు. 1930 శాసనోల్లంఘ 

నోద్యమంలో పాల్గొన్నారు సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

ఏధించబడింది. 

మోటమ్మరి సత్యవారాయణమూ రి 

తండి రాంబొట్లు- బందరు వాస్తవ్యులు. 

వర్తకులు. ఉప్పు సత్యాగహ ఉద్య మంలొ పాల్లొ 

న్నందుకు 91_6_30 నుండి ఆరు నెలల కఠినశిక్షను 

క్యాంప్ జైళ్ళలో రాజమండ్రి అలీపురం 
అనుభవించారు. 

మోగంటి కొండయ్య 

తండి కనకయ్య. జననం 7.6-1815 బందరు 

తాలూకా చిన్నాపురం. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

అకోబరు 8 న బందరు కోరు ముందు ఫికెటింగ్ 
యు 

యి 

చేసి, లాఠీ ఛార్జీ కి గురయ్యారు ఒక రోజు సబ్ 

జ లులో వుంచి, విడుదల చేశారు. 

మెనేవల్లి వెంకటేశ్వరరావు 

తండి నారాయణరావు జన్మస్తలం బందరు. రైతు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 25_6_1930 నుంచి 

ఆరునెలల _ కఠినశిక్షను రాజమండ్రి, అలీపురం 

జైశ్ళలో అనుభవించారు. | 
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 రెండుచింతల సూర్యనారాయణ 

తండి సుబ్బయ్య. 

5_7_1907లో బందరు 

తాలూకా చిన్నాపురం 

తో జననం. చిన్నా 

పురం నివాసి పురో 

గహంలోను, క్విట్ 

ఇండియా 

లోను లాఠీ దెబ్బలకు 

ఉద్యమం 

గురయ్యారు. 

రామదాస్ నాయుడు 

బందరు నివాసి. (బహ్మసమాజవాది. 1907 లో 

బిపిన్ చందపాల్కు బందరులో ఆతిథ్యమిచ్చారు. 

జాతియ కళాశాల స్థాపనలో పము ఖ పాత 

వహించారు స్వదేశీ పారిశ్రామిక ప్రావిడెంట్ ఫండు 

సాపకులు. _ 
@ 

లక్కరాజు శ్యామసుందరరావు 

తండి బాల నాగేశ్వరరావు. బందరు వాస్తవ్యులు. 

ఉప్పు సత్యాాగహంలో పాల్గొన్నారు. 10_6-80 

నుండి ఆరు నెలలు కఠిన శిక్షను, రాజమం(డి, 

తిరుచినాపల్తి, అలీపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

వల్లూరి రామారావు 

తండి లక్షీ శ్రనరసింహంపం తులు. జన్మస్థలం 

బందరు.జర్న లిస్టు. 1980లో అప్పటి మ, దాసుగవర్న్నరు 

బందరు రాక సందర్భంలో నల్లజెండాల (ప్రదర్శనలో 

'పాలొని, 15.8 1980 నుంచి సువత్సరం నాలుగు 
నెలల కఠినశిక్షను, రాజమం డి, మ దాసు, "సేలం 

జళ్ళలో అనుభవించారు. 

వంకా సూరిశాస్తి9 
mm 

తండి నరసింహం. బందరులో 1897 నవంబర్ 

26 న జననం. బందరు నేషనల్ కాలేజీలో చదువు 
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కొన్నారు. బొంబాయి (ప్రయివేటు కంపెనీలోని 

ఉద్యోగానికి రాజీనామానిచ్చి 1921 సహాయ 

నిరాకం ణోచ్య మంలో పూర్తిగా పాల్గొన్నారు. తను 

ధరించే విదేశీ వసాిములిన్నిటినీ త తగులబెట్టినారు. 

చొంబాయిలో వలంటీరుగా పనిచేశారు. శాసనోల్లంఘ 

నోద్యమ విచారణ కమిటీ వచ్చినపుడు 1929లో 

గుం టూరుసట్ జెలులో నిరం ధించదిణ్థారు 

హాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొ నేం దుకుగాను 

వ వలంటీరు దళాలను సమక్షూర్చారు. ఉప్పు 

సత్యా గహ ఉద్యమంలో 10_5-30న ఒక సంవత్సరం 

శిక్ష ఏధించబడింది. రాజమండీ, వెల్లూరు జైళ్ళలో 

శిక్ష ననుఖవించారు. గాంధి-ఇర్విన్ సంధి ననుసరించి 

14.58.31 న విడుదలయ్యారు 

శాసనోల్లంఘనొద్యమంలో 8_ 1. 1992 న 

8 నెలల శిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి, కడలూరు 

జై జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమకాలంలో అండర్ (గ్రౌండ్లో వున్నారు. “విష్లవ 

జ్యోతి” అనే రహస్య వారస్మత్రిక ద్వారా తవ 

అభిప్రాయాలను (ప్రచారం చేశారు. గుంటూరు విప్లవ 

విద్యార్థుల కమిటీని ఏర్పరచారు. 

వెచ్చా లక్ష్మీనరసింహం 

తండి లక్షీ కోటయ్య. జన్మస్థలం బందరు. 

వ్యాపారి. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 

10..8.1880 నుంచి రాజమం(డి, బళ్ళారి 

పది మాసాల కఠినశిక్ష అనుభవించారు. 

జెళ్ళలో 
నా 

వేమూరి రాంజీరావు 

జననం 1891. బందరు. మెట్రిక్యులేట్ . దళిత 
జనోద్ధరణకు కృషిచేశారు. బందరులో హరిజనుల 

కోసం పహైసూగ్రాలు స్టాపించి, హో హోస్టల్ ఏర్పాటు చేళారు. 

మదాసు (పభుత్వం యిచ్చిన “రావు సాహెబ్” విరు 

దును, మద్రాసు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ నామినేటెడ్ 
సభ్యత్వానిష్న 1930లో మహాత్మాగాంధీ అరెస్టుకు 

నిరసనగా త్యబించారు. “దీన బంధు" వారపతిక 

సాపక _ సంపాదకులు. 17-12 1963లో కీ రి 

సమలె రి. గౌ 
ర 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతంగత్య 

వమవరవు రావుదచాసు వంతులు 

జననం 18783 అక్షోబరు. బందరు. బి.ఏ బి.ఎల్. 

న్యా, గువాది. జాతీయవాది. 1907-1908 'కృష్ణా పత్రిక” 
సంపా కకులు.బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం 

చేశారు. 1922 లో ఏర్పడిన ఆంధ స్వరాజ్యపార్టీ 

రాష్ట్రకమిటీ అధ్యక్షులు. సహకార ఉద్యమానికి 

మూలపురుషు లు, 1804 లో లండన్లో జరిగిన 14వ 

అంతర్జాతీయ సహకార కాంగ్రెస్కు (ప్రతినిధిగా 

హాజరయ్యారు. సంఘ సంస్క ర్ల. అంటరా నితనం 

నిరూలనకొరకు, మహిళల విద్యకారకు కృషిచేశారు. 
1912 లో నిడదవోలులో జరిగిన కృష్ణా, గుంటూరు 

జిల్లాల కొంగెస్ మహాసభకు, 1915 లో మదన 

పల్లెలో జరిగిన డివిజినల్ కాంగెస్ మహాసభకు 

అర్య క్షత వహించారు. 1825, 1929 లలో మద్రాసు 

లెజి స్రేటివ్ కౌన్సిల్కు ఎన్నికయ్యారు. కాం(గస్ 

ఆదేశానుసారం 1980లో లెజి స్రేటివ్ కౌన్సిల్ సభ్య 

తానికి రాజీనామా చేశారు. అనేక సంవత్సరాలు 

ఎ.ఐ,సి.సి. సభ్యులు 1944లో క్రీ రిశేషులయ్యారుం 

వె . అనంతరావు 

తండి నారాయణ, జన్మస్థలం బందరు. విద్యార్థి 

దశలో శాసనోల్లం ంఘనంలో పాలని, 7-5_1932 

నుంచి ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను బళ్ళారి జె లులో 

అనుభవించారు 

అలో శివవురవు సుబ్బారావు 
తండ్రి. విశ్వనాధం. 

బందరు తాలూకా 

పెడనలో జననం. 

(ప్రస్తుత నివా సం 

సికిం దాబొద్ . విదేశ 

వస్త్ర బహిష్కరణ 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

1... ప మాల్లో లారీ ఛార్జీ కి 

గురిఅయ్యారు. కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

18 రోజులు బందరు సబ్. జైలులో నిర్శందింస 

బిడారు, 
౮ 



నయురయోాధుల చలిత 

సాయం వరదదాసు 

తం డి సుబ్బయ్య. బందరు వాస సృవ్వ్యులు, రె తు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమ కొలంలో బందరులో 

రాబిర్డ్ సన్ చౌకులో పోలీసుల వలయం ఉండగానే 

కొం; గెస్ జెండా (ప్రతిష్టా పించినప్పుడు తీ వంగా లారీ 

ఛార్జీకి గురిఅయ్యారు, 28.60.80 నుండి ఆరునెలల 

కతన శిక్షను రాజమం డి, అలీపురం జైళ్లలో 

అనుభవించారు. స్వాతం్యత్య సంగ్రామ కాలంలో 

పాడుకొ నేందుకుగాను జాతీయ గీతాలను |వాశారు. 

ఈ గితాలను క కాలంలో వలంటీర్లు పాడేవారు. 

స్త వాగేశ్వరశాన్తి 

తండి దక్షణోమా 3 శాస్త్రీ జనశ్రస్తలం బందరు. 

ఈనాందారు. ఉప్పుసత్యా(గహంలో పొ లొ న్, 

25_6_1980 నుంచి ఆరునెలలు కళినశిక్షను రాజ 

మండి. వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

బ౦దరుతాలూ 
కందికొండ వెంకజసు! బహ్మణ్యం 

తండి వెంకట నర్సయ్య. బందరు తాలూకొ 

ముకొ్కాల్తు వాస్తవ్యులు. రైతు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొన్నందుకు ఆరునెలల కఠినశిక్ష 

విధించదిడింది. 14-8- 30 నుండీ రాజమం డి, వెల్లూరు 

జెళ్ళరో శిక్షను అనుభవించారు. 

కొండవలి పాండురంగారావు 

లం తండి లక్షీ 

పెరుమాళ్ళు. జననం 

160..7-1025. బందరు 

తాలూకా చిలక ల 

పూడి. రె తు. క్విట్ 

ఇ ౦ డియా ఉద్య 

మంలో పా లొని 

లారీ దెబ్బలకు 

గురయ్యారు. 

త్ 17 

సిద్దాబత్ను ని గోపాలం 

కల్తి లక్షీ దేవి. 

గుంటూ రుజిల్లా రేప లై 

తాలూకా “2 దప్తలి 

వరులో 10800 పాం 

తంలో జననం. 

ప స్తు త నివాసం 

బందరు: - 1982 లో 

కల్లు సారాయి దుకౌ 

కాల పికెటింగ్ సంద 

ర్భంలో ఆరు నెలల కఠిన శిక్షననుభవించారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో. 12 నెలల కఠిన శిక్ష రు 100 

జరిమానా విధించబడింది. జరిమానా చెల్లించనందున 

మరో నెల శిక్ష అనుభవించారు, 

నినిధ (గామాలు 
కొమరవోలు రామచం|దరావు 

తండి కనకయ్య: 

బందరు తా లూకా 

కొంగంచెర్త (గ్రామంలో 

25.189. 1906 న జని్మం 

చారు, గుర్విందగుంట 

వాస సృవ్యులు 4 పు 

సత్యా (గ హ౦లో 

పాలఠలొనగా 1980 జు లె 

లో ఏలూరులో f 

నెలలు కఠినశిక్ష విధించబడి. రాజమండి సెంటల్ 

జై లులో జులై 9 నుంచి శిక్ష అనుభవించారు. 18942 

క్విట్ ఇండియా. ఉద్య మ సందర్భంగా పిర్ర మున్సబు 

పదవిని రద్దుచేసి, వారసులకు కూడా యివ్వలేదు. 

గవర ఆనందరావు 

F బందరు తాలూకా, ' బాదంపూడి. నివాసి. 1982. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో లాఠీచార్జీకి గురయ్యారు, 
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కృతి తి వెంటి టి వెంకటేశ్వరరావు 

తండి వెంకట 

రృషయ్యు. బందరు జా 
తాలూకా పెదగొౌల 

య 

పాలెం. చిన్నతనం 

లోనే ఉప్పు సత్యా 

గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 12-.6-1888న 

.. రెండేచ్భ కఠిన శిక్ష 

విధించారు. తంజావూు బోర స్లల్ స్క్కూలులోను, 

రాజమండ్రి జె జైలులోను శిక్ష అనుభవించారు. తంజా 

వూరు జై లులో నిరాహా రదీక్ష వహించారు. అప్పుడు 

తంజావూరు బోరస్టల్ సూ్కలుకు మైనర్లను పంపుట 

న్యాయవిరుద్ధమని నెలూరు న్యాయవాదులు కోరులో 

పిటీషను దాఖలు చేశారు. తంజావూరు జై లులో 

నిరంధించుట చట్రవిరుద్ద మని హెకోర్పుతీర్చునిచ్చింది. 

అప్పటికే తంజావూరు నుండి 'తిరుచునాపల్లి కి మార్చ 

బడిన వీరిని రాజమండ్రి జైలుకు పంపారు. 

235_2.1981 న విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్ల౦ 

ఘనంలో పాల్షొని, సంవత్సరం కఠినశిక్షను రాజ 

మండి, బళ్లారీ జె జైళ్ళలో అనుభవించారు, అనంతరం 

కమ్యూనిస్తుపారీలో చేరారు. 8- 0_1940 న అరెస్టు 

అయ్యారు. 44.10.1840 నుంచి 25=6-1942 వరకు 

డి. ఐ. ఆర్. కింద వెల్లూరు జైలులో డిఇన్య్యూగా 

వున్నారు. 

తండి శేషా 

వధానులు 1905 మే 

శీ! న నడుపూరు 

అగ హారంలో 

జననం. నివాసం 

విజయవాడ. ఉపా 

ధ్యాయులు. 19830 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం 

లో పాల్గొన్నారు. 

బందరు రాబిర్డ్ సన్ సే్యర్లోని స ంభం పె జరగు 
(ప్రతిష్టాపన సమయంలో నిచ్చెనపె "వండి" “పోలీసు 

రృద్గూజిల్లా న్వాతం/త్య 

లను రాకుండా నిరోధించగా లాఠీ చార్జీకి గుర 
య్యారు. పోలీసులు బట్టలూడ దీశారు ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్షను విధించారు. రాజమండ్రిలో 1_8-30 
నుండి 18 రోజులున్నారు. జైలు; సూపరెండెంట్ 
వచ్చినప్పుడు లేని నమస్కరిరవ నందుకు అలీపురం 
క్యాంప్ జె లుకు బదిలీ చేశారు. మిగతా శిక్షను 
అక్కడ అనుభవించారు, 

చలమశెబ్లి నాగయ( 
తండ్రి శాస్తుర్లు. 26. “శ 1000లో బందరు తొలూకొ 

పోలవరంతో జననం. 1080, 1942 సంవత్సరాలలో 
లాలీఛార్జీకి గురిఅయ్యారు. 2! రోజులు పోనీను 
కస్టడీలో ఉన్నారు. 

చెరువు వెంకటా-చలం 

(ఉరఫ్ కృష్ణమూ_్ర) 
తండి. శేషావ 

బందరు 

తొలూకా నడుపూర్ 

అ్మగహార౦ లో 

98_6-1911నజననం 
(ప స్తు త నివాసం 

గుంటూరు జి ల్లా 

తెనాలితాలూకొ బు 

ధానులు. 

పాలెం. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో . సంవత్సరం కఠిన 
శిక్షను అనుభవించారు. బందరు కోనేటిసెంటరులో 
జెండా ప్రతిష్టాపన సందర్భంలో లా ధీ దెబ్బలకు గురి 
అయ్యారు. 

జొన్నలగడ్డ సూర్యనారాయణ 
బందరు తాలూకా పులపాడు వా స్పవ్యులు. 1820. 21 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో (గామకరణం 
పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

టి. వి రొఘవావాది 
తం(డ్రి రంగాచారి. జన్మస్థలం బందరు తాలూకా 

చిట్టిగూడూరు. శాసనోల్రంఘనంలో పాల్గొని, 
11-5-1982 నుంచి ఏడున్నర నెలల కఠినళిక్ష 
మాసు, దిల్లారి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
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వలా TIE ట్ 

జయభురయాధదుల భరిత 

తండ్రి ఆదినారా 

యణ. బందరు 

తాలూకౌో తవిసె 

పూడిలో జ న నం. 

చిన్నాపుర ౦లో 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహం 

లతో శిక్షవిధించబడి 

వెల్లూరు జై లులో 

24_1.41 నుండి 5 నెలల శిక్షను అనుభవి ంచారు. 

దూడగడవ వెంకట నరసింహారావు 
తండి నరసింహారావు. బందరు తాలూకొ 

గూడూరులో 1909 జూన్ 22న జన్మించారు. రైతు 

ఉప్పు సత్యా_గహంలో పాల్గొన్నందుకు 190.6. సాన 

ఒక సంవత్సరం కఠిసశిక్ష విధించబడింది. రాజమండ్రి 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 12_.8.81న 

గాంధీ..ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి విడుదలయ్యారు 

దేవరకొండ శాసురు 
—00 
తండి వెంకట 

సు [బహూ ణం. 

1-2.1905న బందరు 

తాలూకౌ ముక్కొంల్తు 

లో జననం. [పసుత 

నివాసం విజయవాడ. 

వ. [(గహ౦లో కఠిన 

శిక్ష విధించబడింది. ౨8.8 80 నుండి 15.18.80 
వరకు శిక్షను రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. 

విదేశ వ స్త్రదహిష్క్టరణ, కలుదుకాణాల పికిటింగ్ లలో 

పాల్గొన్నారు. 

పి, వి, సుబ్బారావు 

బందరు తాలూకా చినాషాపురంవాస స్తవ్యులు. 1980 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. లోకల్ 
ఫండ్ డిపార్ట్ మెంట్ ఉద్యోగం. నుంచి డిస్మిస్ 

4 ప్ఫు సత్యా 
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చేయబడ్డారు. గాంధీ_ఇర్విన్ ఒడంబడిక తర్వాత 

తిరిగి ఉద్యోగంలోకి చేర్చుకున్నారు. 

నందం లక్షీ పెరుమాళ్ళు 

తండ్రి, వెంకట 

కృష్టయ్య. 1919 

లో దిందరుతాలూకా 

పెడనలో జనికం 

చారు. 1040_41 

ed వ్య షి సత్యా గ 

హాంలో పాల్గొని 

స్ లారీ" ఛార్జికి గుర 

య్యారు. 1942 లో హోలీసులకు దొరకకుండా 

18 నెలలు రహస్యంగా వుంటూ, క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమం కొనసాగించారు. అనంతరం వీరిని ఆరెన్తు 

చేసి తీ వమైన ల లారీ చార్జీకి గురిచేశారు. “ఆ లారీ 

వార్డీ లో వీర్ ముంజెమ్య విరిగి పోయింది. 1946లో 

కృష్ణాజిల్లా యువజన క కాంగెసుకు కార్యదర్శి. 1946 

నుండి 1952 వరకూ తూరు కృష్ణాజిల్లా కౌం(గెస్ 

కార్యవర్గ సభ్యులుగా వున్నారు. తామ షత 

గహీత, 

పాలూరి వు ష్యెశ్వరరావు 

తండి రామశాస్త్రి. జన్మస్థలం బందరు తాలూకా 

ముంజులూరు. భారత లక్షీ బ్యాంక మేనేజరు. వ్యష్టి 

సత్యాగ్రహంలో పాల్లీ' న్నారు. 222-1941 నుంచి 

మూడునెలల కఠినశిక్ష రాజమండ్రీ కై జైలులొ అనుభ 

వించారు. 

తం|(డి మల్లయ్య. నివాసం బందరు తాలూకొ 

సోలవరం. ఉప్పుసక్యాగహ ఉద్యమంలో లాఠీచార్జీ క్రి 

గురయ్యారు. ఆబ్కారీ, విదిశీవస్త్ర దుకాణాల పికిటి౦గ్ 

సందర్భంలో లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. పోలీసుకు డీలో 

బాధలకు గురయ్యారు. 1941 వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. రహస్యంగా ఆరునెలలు యుద్ధ వ్యతి 

శక (పచారం చేశారు 1942లో అరెస్టుచేసి, లారీ 

చార్జీ సి ఆరు కలలు నిర్బంధంలో వుంచారు. 
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ఎమ్. |కనకదు ర్ల రయ్య 

స్వగ్రామం బందర్శు తాలూకొ, గ్ఇం తేరు. 1932 

శాసనో దైంఘనంలో పాల్గొని లాఠీఛా రికి గురయ్యారు. 

ం మ్. విశ్వేశ్వరళశా Ey 

సం బందరు తాలూకా మల్లేశ్వరం. 1007లో 

వందేమాతర 0 ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కారణంగా 

రాజమం డి ఆర్హు కాలేజీ నుంచీ బహామ్మ్కుకు 

లయ్యారు. 

ఎమ్. రొామాూవావు 

తండ్రి వెంకటసూర్య (ప్రకాశ రావు. స్వస్థలం రామ 

చం(దపురం.క వి. వ్యష్టి సత్యా(గ హంలో పాల్గొన్నారు. 

20_'_1941 న మూడునెలల కరినశిక్ష, రు. 200|- 

జరిమానా విధించారు. వెలూరు జెలులో శిక్ష అనుభ 

వంచారు. 

మ్మరి వెదాది . 
బందరు తాలూకా వరెగూడెం వా స్రవ్యులు. 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 
౧ 

మొక్కవాటి కామయ్యు 

జ న్మ సల ౦ 
(9) 

బందరు తాలూకా 

చోడవరం. 1940-41 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహం 

లోపాలొన్నారు. 
౧ 

నూజివీడు సబ్ డివిజ 

నల్ మే జై సె ట్ 
ఖా 

డి. ఐ. ఆర్ (కింద 

25 రోజులు జై లుశిక్ష, రూపాయి జరిమానా విధించారు. 

వారణాని దుర్మావనాదశా_ స్ట] 

తండి కృష్ణమూ ర్రి రి. 'జన్మర్థలం బందరుతాలూకాొ 

చేవేండ. నిజాం (పభుత్వం నిషేధించిన ప్రజాశక్తి కొ 

ప్యత్రిక (పతిని కల్షివున్నందుకు, 1947-48 మధ్య 

కాలంలో వెనుకటి హెదరాబాద్ సంస్థానంలో అరెస్టు 

అయ్యారు. డి. హెచ్, ఆర్. (క్రింద ఒక వారం 

జైలు శిక్ష విధించారు. 

కృజష్ణాజిలా' న్వాతంత్య 

వూదా నాంచఛారయ్యు 

తం(డి వెంకట 

చలపతి. రె తు. 

బందరు తాలూకోౌ 

ముక్కొలు నివాసి. 
ఉప్పు సత్యా_గహం 

లో పాలొన్న్నారు. 
a) 

81.7..80 నుండి 

రాజమం[డి, అలీ 
పరం క్యాంప్ జై జెళ్ళల్' ఆరు నెలల కశీన శిక్షను. 

అనుభవించారు. 

శ్రీకాకుళవు రాఘవయ్య 

తండి నాహెబ్, 

1916 |పాంతంలో 

దిల్రిష్టరులొ జననం, 

స్యస్థలం పెడన. సత్యా 

గహంలో వ్యష్టి 

1940 జనవరి 81న 

నాలు మాసాల కఠిన 

కిక విధించబడింది. 

జరిమానా చెల్లించనందున మరొక వెల శిక్ష. వెల్లూరు 

జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 15.842 న అరెస్టయి. అక్షో బర్ 7న 

మూడుమాసాల కఠిన శిక్షకు. గురి అయ్యారు. అలీ 

పూర్ కొంప్ జెలులో శిక్షను అనుభవించారు. భారత 

సేవక్ సమాజ్లో పనిచేశారు. 

సమ్మెట రాధాకృష్ణయ్య 
కం|డి పట్టాభిరామయ్య. బందరు 

తాలూకా ముకొ-ల్లు. రైతు. ఉస్సు సత్యా_గహంలో 

పాల్లొన్నారు. 18-6-.1888వ సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించారు. రాజమం (డ్రి తిరుచునాపల్లి , అలిపుతం 

జెళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ _ ఇర్విన్ 

ఒప్పందంతో 14.8-1881న విడుదలయ్యారు. 

' జన్మస్థలం 



నయరయోదుల చరిగ్రత 

సమ్మెట అక్కయ్య నాయుడు 
తండ్రి పట్టాభిరామయ్య 

21-8_1899లో బందరు 

తాలూకొ ముక్కాలులో 
యం 

జననం, రెతు. ఉప్పు 

సత్యా గహంలో ఆరు 

నెలల కఠినశిక్ష విధించ 

బడింది. వి7-1080 

_ నుండి రా జమం౦ (డి, 

అలీపురం క్యాంప్ జె జెళ్ళలొ శిక్షను అనుభవించారు. 

1921 నుండి కాం(గస్వాది. జిల్లా కాం గెస్ కార్య 

దర్శిగా పనిచేశారు. 

పమ్మెట సత్యనారా యణ 

తండి పట్టాభిరామయ్య. జన్మస్థలం బందరు 

తాలూకో ముకొగ్రాల్లు. రైతు. శాసనోల్లంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. 42-1981 న 6 నెలల" కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమంగడి, అలీపురం జై ళ్లలో శిక్షను 

అనుభవించారు. 

2! 

సమ్మెట వెంకటరామయ్య 

తంగడి రామస్వామి. బంద రుతాలూకా ముకొ్కాల్లు 

వాస సవ్య లు. రైతు. ఉప్పుసత్యా( గహంలో 

పాల్గొన్నందుకు 1 క్ష _8(0 నుండి ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్షను రాజమండి 'సెర్మటల్ ' జై ల్లో అనుభవించారు. 

సమ్మెట వెంకట టరత్నం 

i తండి రామస్వామి. 

బందరు 

ము కొల్లు లో 

జని్మంచారు. రైతు. 

ఉప్పు సత్యా(గహం 

లో ఆరునెలల శిక్ష 

' విధింపబడి 14_8.-80 

నుండి రాజమండ్రి, 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. రై లు 

పట్టాలు పీకెవేత సందర్భంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

తాలూక 

hd ములో బందరులో అరెస్టుచేసి వదిలి వేశారు. 

దివితాలూకా వివిధ [గౌమాలు 
అ చ్యుతం వెంకట హనుమంతరౌవు 

తండి బాసయ్య. దివితాలూకొ చినక శేపల్లి వాస్త 

వ్యులు. ర రెతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

17-6-36 న ఒక సంవత్సరం కళినశిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమండి, తిరుచినాపల్తి, అలీపురం 

జైళ్ళలో నిర్బంధింపబడ్డారు- 14881 న గాంధి 

ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి విడుదలయ్యారు. 

అట్లూరి శ్రీరౌములు 

తం(డి రామకృష్ణయ్య. జన్మస్థలం దివితాలూకొ 

నూరపనేనివారి పాలేం. 1921 నుండి జాతీయవాది. 

జాతీ యోద్యమంలో. మొత్తం అయిదు సార్లు లాఠీ 

ఛార్జీలకు గురయ్యారు. 1982 మే నెలలో 7,8, 9 

తేదీలలో వరసగా బందరులో పికెటింగ్ లో పాల్గొని, 

లాఠీదెబ్బలు తిన్నారు. 14 వ శేదీన దివితాలూకొ 

శ్రీకాకుళంలో కల్లు పాకలముందు పికెటింగ్ చేస్తుం 

భూ పోలీసులు" స్పృహ తప్పేవరకు లాఠీలతో 

కొట్టారు- 10.8.1882 న విజయవాడ ఆం(ధరత్న 

భవనాన్ని పోలీసు ఆ(క్రమణనుంచి విడిపించడానికి 

(పయత్నించి అరెస్టు అయ్యారు. సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష, 25 రూ. జరిమానా విధించారు. ఖాదీ ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. 18-6-89 న రాజమండ్రి జైలు నుండి 

విడుదలయ్యారు. 

అన్ని శెట్టి గోవయ్య 
తండి. వీరయ్య. దివి తాలూకా 

మొవ్వ. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 

రాజమండ్రి, తిరుచినాపల్లి జైళ్లలో తొమ్మిదిన్నర 

మాసాలు కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి శాసనోల్లం 

ఘనంలో పాల్గొన్నారు. 24-2.1981 న ఆరు నెలలు 

జన శ్రసలం 
య 
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కఠిన శిక్ష, రు, 5థలు జరిమానా విధించారు. రాజమం డి 

జెలులో శిక్ష అనుభవిసూ, గాంధి- ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

విడుదలయ్యారు. 

ఆకురాతి విరరొఘవులు 

దివితాలూకా కోసూరు. చేనేత 

కార్మికుడు. ఉప్పు సత్యాగహంలో పా ల్గొని, 

27_5_198౧ నుంచి ౫ నెలలు కశిన శిక్షను రాజమం, డి, 

'కోయంబతూరు, అలీపురం జె లో అనుభవిం వారు. 
pane.) వవ ల. 

ఐనంవూడి సోముసుందరరావు 

జస2సల 

తండి మల్లయ్య. దివ తాలూకా పెదపోలు 

వాస్తవ్యులు. ఉపాధ్యాయులు... శాసనో ల్రంఘన 
ఉదనమంలా 18.882 న ఒక సంవత్సరం శిక్ష, 

- 100 జరిమానా. చెల్లించని చో మరో 6 నెలల 

యః విధింపణడింది. రాజమం డి, కోరాపుట్టి, బళ్లారి 

జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించి 49-38 న విడుదల 

చేయబడ్డారు. 

కంఠనేని అచు శ్రతరామయ్య 

జన్మసలం దివితాలూకా నాగాయితిప్ప. 20-1.1082న 
థి 

దివితాలూకా నాగాయితిప్పలో జరిగిన కాం_గెస్ 

కార్యకర్త రల సమావేశంలో పాల్గొని, తీ, (వమైన లారీ 

చార్జీ కి గురయ్యారు. 

కంచర్ల పల్లి హనుమంతరావు 

తర్మడి పెదచెంచయ్య. దివితాలూకా పెదయా 

దరలో 1900 సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఉప్పు 

సత్యా గహంలో పాల్గొని ఉప్పు ఆమ్ముతుండగా లాఠీ 

చార్జీ కి, బోయెనెట్ చార్జికి గురై స్పృహ కోల్పో 
యారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని 
లాఠీఛార్జి కి గురయ్యారు. అరెస్టుచేసి కొంతకోలం 

బందరుకోట గోడౌన్లో నిర్బంధించారు. అనంతరం 

9 నెలలు అజ్ఞా క వాసంలో వుంటూ కికిట్ ఇండియా 

ఉద్య మాన్ని “సాగించారు. 

కామినేని పున్నయ్య 

దెవితాలూకా నివాసి. 1582 శాసనో ల్లంఘనంలో 

పాల్గొని లాలీచార్జికి గురిఅయ్యారు. సంవత్సరం కఠిన 
శిక్ష రు. 100 జరిమానా విధించారు. 

కృష్ణాజిల్లా న్నాతం[త్య 

గె 

నిర్చం ంధంలో వునా రు. 1941 వ్యష్టి సత్యాాగహంలో 

పాల్గొని లారీ ఛార్జికి గురయా(రు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని, అజ్ఞాత వాసంలో గడిపారు. 

ఫలితంగా పోలీసులు ఆయన 

ధ్వంసం చేళారు. 

౮ 

కొరి సతారామయయన 
య ల 

తండి వెంకట 

రత్నం. దివితాలూకౌ 

నరసంపాలెం వాస్త 

వ్యు లు. ష్ తు. 

శాసనోల్ల ౦ంఘనోద్య 

మంలో 19.83.82 న 

బందరు పికెటింగ్ లో 

పాల్లొనా న్నరు అ రెస్టు 

చేసి లాఠీ ఛార్జి చేశారు. గామాలలో కాం(గెస్ 

సం దేశం వినిపించుతూ _పచారం చేశారు. 18-5. 82న 

మూడు నెలల కఠిన శిత. రు 108 జరిమానా విధింప 
బడింది. రాజమం (డ్రి సెం్టటల్ జః లొ శిక్ష ననుభవిం 

చారు. 

కల్లి వెంకట కృష్ణయ్య 

తండ్రి " "వెంకటరత్నం. దివితాలూకా నరసం 

పాలెం. రె తు. ఉప్పు సకాశ్ర గ్రహంలో పాల్గొన్నం 

దుకు 16-6.80న 9 నెలల కఠిన శిక్ష, రు . 20జరీమానా 

చెలించని పక్షంలో మరో 15 రోజుల శిక్ష విధింప 

బడీంది. రాజమండ్రి వెలూరు జె ళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు శ ౫] 



నయరయాధుల చరి/గ్రత 

తండ్రి శ్రీరాములు. దివితాలూకా కిష్కింధపాలెం 

వాస సృవ్యులు. 3 తు. శాసనోల్లంఘనో ద్యమ కాలంలో 

4-3_1931న ఆరు నెలలు కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 

రాజముం(డి సెర్మటల్ తైల శిశన్షిను అనుభవించారు. 

గొంధి - ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 11 8.81న 

“విడదల అయ్యారు. 

కొలి వర శీతమ్మ 
య 

తం(డి దామినేని 

అక్కయ్య. జననం 

19-10-1902. దివి 

తాలూకౌ యౌర్హ గడ్డ. 

భర్త వెంకయ్య. 

నాదెళ్ళ రంగమ్మతో 

1982 శాస 

. నో లం ఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. అవనిగడ్డ కోర్టులో 31 8_1982 న 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష “విధించారు, వెల్లూరు, కన్న 

నూరు జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 

కొలూరు వా గేశ్వరరావు 

తండి వెంకట 

చల౦. జననం 

20.71.191౧ దివి 

తాలూకొ నాగాయ 

లంక. వ్యా పా రి. 

ఉప్పు సత్యా గహం 

లో పాల్గొని, 

11-6-3909 నుంచి 

16_11_30 వరకు రాజమండి, జళారి జెళ్ళలో 

కారాగారవాస శిక్ష అనుభవించారు. త్రిరిగి1982శాసనో 

ల్లంఘనములో పాల్గొని సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 

రాజమం ।డి జైలులో అనుభవించారు, తదుపరి విజయ 

వాడలో సిరపడారు. 4- 10.1968 న కీరి శేషులెరి. 
థి డె దీ ర 

కొడాలి ఆంజనేయులు 

తండ్రి వెంకటా 

చల౦ జనన ౦ 

[= 1 ర్రీలీ గ్ర దివి 

తాలూక కొడాలి. 

జర్నలిస్టు, రచయితి, 

1920 సహాయ నీరాక 

రణంలో తన ప్రభు 

తోద్యోగానికి రాజీ 

నామాచేశారు. తూరు 

కృష్ణాజిల్లా 
అదు అల 

కాం్యగసు స౦ఘ౦ 

8.21980 బందరులో అప్పటి నుద్రాసు గవర్నరు 

కార్యదర్శి. 

రాకకు నిరసనగా నల జెండాల 

పాల్గొన్నారు... 15- $1990 న 16 నెలల కఠిన 
శిక్ష "విధించారు. రాజమం డి, తిరుచునాపల్తి, బళ్ళారి 

జై ళ్ల లో శిక్ష అనుభవించారు ll. 11082 న 

ఫ్వమైన లాఠీఛార్జి కి గురయ్యారు. 15-1. 1982 న 

రెండేళ్ల కఠిన శిక్ష, రు. 500/. జరిమానా విధించారు. 

రాజమం(డి, బళ్యారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

(పభుత్వ ఉత్తర్వు మేరకు 80-11-1988 న విడుద 

లయ్యారు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 

౨4818042 నుంచి 9-12-1944 వరకు వెలూరు, 

తంజావూరు జెళలో డిబన్యూగావున్నారు. విశ్వనాధ 

నత్యనారాయడాకో కలిసి వీరు రచించిన “అవతార 

సరివ ర్తనం” నాటకొన్ని పభుత్వం ని షేధించింది. 

అనేక, (గంధాలు రచించారు. సొాత ల్యత్య్య సనుర 

చరి(త సంపుటీకరణ సంఘం ఆం ధపదేశ్ కమిటీ 

సభ్యులు, కాం్యగెస్ చరిత అనువాదకులు. కవి, 

క్రొ _త్రపల్లి వెం కటరత్నం 

తం(డి రామయ్య 

జస శ్రసలంగుంటూరు 
(6) 

జిలా. తెనాలి తా॥ 
ఛ్ 

సహాయ నిరాకరణ 

లోను 1980 ఉప్పు 

న త్యా (గహంలోను 

పని చేశా రు. 
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99.5.1980 నుంచి ఏడాది కఠిన శిక్షను రాజమం, డి, 
కోయంబత్తూరు, అలీపురం జైళ్లలో అనుభవించారు. 
గాంధి, "ఇర్విన్ ఒప్పు.. దంతో 18 8.1981 న విడుదల 

అయ్యారు. కొంత కాలం రెపళ్లెలో వుండీ, చివరకు 
నాగాయలంకలో స్థిరసడిపోయాంు. హిందీ పండితుడు. 
సంగీత వెద్యాంసుడు కూడాను. 

కౌ రవాటి అంకమ్మ 

ఖ్ ర్త శివరామకృష్ణయ్య. స్వగామం దివి తాలూకా 
కప్తానివారి పాలెం గరిద్రీజీ దివితాలూకానొ పర్యటించి 
నప్పుడు, ఆమె తన వంటి మీద నగలని్న్నంటినీ 
సమర్చించారు. శాసనోల్లంఘనంలో మహిళా వాలం 
టీర్హకు నాయకత్వం వహించారు. ఖాదీ (ప్రచారం, కల్లు 

పొక్రల ముందు పికెటింగ్ చేశారు. 

కొమ్మా రెడి గోపాల కృ ష్ణయయ్య 

జన్మస్థలం దివితాలూకా తూ ర్పులంకపల్లి. [940 

41 వ్యష్టి సత్యాగ్రహ కాలంలో వి దోహకరమైన 
పసంగాలు చేసినందుకు డి, ఐ. ఆర్. (కింద “క్క్ష 
విధించారు. 

కోవల్డై హనుమంతరావు 
తండ్రి కృష్ణారావు. జననం 1880. దివి తాలూకా 

అవిరిపూడి. ఎమ్. ఎ. వి ఎల్; 1907 లో విపిన్ 
చంద పాల్ స్వదేశ ఉద్యమ (ప్రచారం చేస్తూ ఆంధ 

దేశానికి వచ్చినప్పుడు, బందరులో "స్వాగతం 
ఏర్పాటు చేసిన వారిలో ఒకరు. ఆంధ జాతీయ కళా 
శాల సాపక - (దపిన్సిపాల్ ఈ కళాశాలలో చదివిన 
విద్యార్లు లనేలు ఉత్తరో శ్రరా (పముఖ రాజకీయ 
నాయక్షీలుగా రాణింవారు. తన నా న్యాయవాద పట్టాచించి 

కాలువలో పారవేశారు చలపలి జమీందారు “దివానీ 

గిరి యిస్తానం టే, తిరస్కరీంచారు. _ఆంధ జాతీయ 
కళా శాలకు (బిటీష్ పభుత్వం మంజూరు చేసిన 
10,000/_ సాంవత్సరిక (గాంటును తిరస్కరించారు. 

అంటరానితనం నిర్మూలన, మద్యపాన నిషేధం 
ఖాదీ (పచారం కొరకు తీవ కృషి సలిపారు. జాతీయ 

కళాశాల విద్యార్థులకు రాజకీయ తరగతులు నిర్వ 
హించారు. 1922 లో కీ _ర్రిశేషలై రిం 

తృణ్తూజిల్లా న్నాతం/త్య 

కోనేరు సుబ్బారావు 
త డ్రి రత్తయ్య. దివి తాలూకా మంతిపాలెం 

వాస్తవ్యులు. రె తు. క్విట్ ఇ ఉద్యమంలో 

18-2-49 న ఆరునెలల కఠిన ae అనుభవించారు. 

అలీపురం క్యాంప్ జై లులో శిక్షను అనుభవించారు. 

కోనేరు వెంకట బసవయ్య 

తంగడి పిచ్చయ్యు. డిఏ తాలూకా వెలివోలు 

వాస్తవ్యులు. రై ర తు. 19-6-30 నుండి రాజమం (డి, 

అభిష్పరఏ జై జై శ్ళలొ 6 నెలల కఠినశిక్ష విధించబడింది. 

శకేశవరాజు బసవయ్య 

తండి నరసయ్య. జన్మస్థలం దివి తొటూకొ 

తాడేపల్లి - రెతు శాసనోల్లంఘనంలో పార్గొనా బరు 

10. 8.1 రై న సంవత్సరం ఆరు మాసోలు కఠిన 

శిక్ష విధించారు. రాజమం డి జైలులో శీక్ష అనుభ 

వించారు. 1186. 1888 న విడుదలయ్యారు. 

గడ్డిపాటి కోటయ్య 
అననా తంగడి రామయ్య. 

జననం 1907. 

గుంటూరు జిలా 

రేపల్లె తాలూకా 
గూడవలి'. 
దివి le లూకా 

“నివాసం 

స్వత ౦ (త పురం. 

| — రై తు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలొ పాల్గొని, బళా రిజై లులొ ఆరునెలల కఠిన 

శొక అనుభవించారు. మూడుసార్లు లాఠీచార్జీ కి 

గురయ్యారు. విదేశీ వస్రదహనం “అనంతరం, ఆ 

బూడినను రు. 116 లకు పాడారు. 

గడియారం సాంబయ్య 

దివి తాలూకా నివాసి. రెంన్యూశాఖలో ఊదో్యోగా 

నికి రాజీనామా చేశారు. ఖద్దరు వ్యా ప్రికి కృషిచేశారు. 

గరికిపాటి మల్లయ్య 

దిఏ తాలూకా నివాసి. దివితాలూకాలోని నాగాయ 

తిప్ప (గ్రామంలో జరిగిన కాంగెస్ సమావేశానికి 
హోజరె రై నప్పుడు 20-1_18392న తీ త్మీవమైన లాఠీచార్జీ కి 

గురయ్యారు. 



నమరయోధుల చరిత 

గుత్త విరభ్య దయ్యు 

తండి రత ఆ త్రయ్య. జన్మస్థలం దివితాలూకౌ 

గూడ పాడు. gl తు. ఉప్పు సళ త్యోగ్రహాంలో పాల్గొ 

న్నారు. 9 నెలలు కఠిన శిక్ష, రు. 20/_ జరిమానా 

విధించారు. 16-5-1930 నుంచి రాజమం, డి, వెల్లూరు, 

అలీపురం జై శ్లలో శిక్ష అనుభవించారు. గ 

గుత్తి కృష్ణారావు 

తండి భూషయ్య. జన్మస్థలం దివితాలూకొ గూడ 

పాడు. రైతు. ఉప్పు సక్యాగహంలో పాల్గొన్నారు. 
17-6-1930 నుండి సంవత్సరం జె జై లుశిక్ష ఏధించారు. 

రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి 

చారు. 

గుత్తి కొండ రాధ ఘవయ్యు 

తం(డ్రి కోదండ 

రామయ్య. జననం 

5_12..1907. దివి 

తా.లూ కౌ చినక శ్లే 

పల్లి. రైతు. విదేశీ 

వస్ర్రబహిష్క_రణ కే 

పికెటిం గ్ జరిపి 

నందుకు 171.88 

న అరెస్లు చేశారు. 91 $_1993 వరకు రాజమం డి 

జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 1886 లో 8 మాసాల 

పాటు వార్దా ఇశ మంలో గడిపారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. (స్తుత నివాసం పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా సోతునూరు. 

గు _త్రికొండ సతమ్మ 

అచ్చయ్యగారి పత్ని. దివి తాలూకా చినకశ్రేపల్లి 

వాస్తవ్యులు. భట్ల పెనుమ్యరులొ వల్లభనేని అన్న 

పూర్ణమ్మ మరో ఇద్దరితో కలీసి 2-8-8ి2న 

(పభుత్వ అధీనంలో ఉన్న కాం గెను ఆఫీసు పై 

దాడి చేసి స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. తర్వాత చుట్టు 

(పక్కల (గ్రామాల్లో రెండు రోజులు కాం([గేస్ 

ప్రచారం చేశారు. 31 8.82 న సంవత్సరం శిక్ష 

విదింపబడి వెల్లూరు. కన్ననూరు జై జెళ్ళలో శిక్ష నను 

భవించారు. 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

4 25 

గం _క్రికొండ సత్యనారాయణ 

తంగడి నర్సయ్య. దివి తాలూకా చినకశ్తేపల్టి 

వాస్తవ్యులు. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. వేలా 6-90 నుండి రాజమం డి, అలీపురేం 

జై శ్ళలో 6 నెలల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

గొన్నూరు స రెడ్డి 

మ. తండి రామి రెడ్డి. 

దివితాలూక్కౌ కౌ జ 

వాస్తవ్యులు. రైతు 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పా లౌ ని 

18.2.48న ఆరు 

నెలల కఠినశిక్షకుః 

రు. £0% జరిమానాకు. 

గురయ్యారు. అలీపురం కాంప్ జైలులో శిక్ష ననుభ 

వించి $-8_48 న విడుదలయ్యారు. 

గొల్లవూడి చలపతిరావు 
తండి రామారాయుడు. జన్మస్థలం దివి తాలూకౌ 

అవనిగడ్డ. 1980 ఉప్పసత్యా(గహం౦ లో 

పి. డబ్ల్యు- డి. సూపర్ వై జర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామ
ా 

చేసి, ఉద్యమా! నికి సహా హాయపడ్డారు. 

గొల ల్ల వూడి వురుపో త్ర తమరావు 

తం(డి “రామానాయుడు. జన్మస్థలం దివి తాలూకౌ 

అవనిగడ్డ. ఉప్పు సత్యా గహంలో తాలూకా ఆఫీసు 

గుమాస్తా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, ఉద్యమానికి 

సహో శయం చేశారు. 

గోగినేని తాతయ్య 
త౦ (డి లక్షీ 

నారాయణ. గుంటూరు 

జిలా తెనాలి తాలూకౌ 

(కొపలో 1922 లో 

జన్మించారు. దివి 

తాలూకా కోడూరు 

శివారు స్వతం (త్రపురం 
వాస్తవ్యులు. మెనేని 

వారి పాలెంలో ' ద 
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పఠనం స్వసంఘ పొరోహిత ఉద్యమంలో 
పొరోహిత్యకాండ నేర్చుకొన్నారు. 1941 లో 
వార్జావిధాన సర్మిశమల పాఠశాలలో తర్చీదు పొందారు. 
1943 జనవరి 28న స్వాతం్యత్య దినోత్సవ 
సందర ర్భంగా [ప్రభాత ఫేరి నడిపినందుకు ఆరు నెలల 
శిక్ష విధించబడింది. 25-2-48 నుండి అలీపరం 
క్యాంప్ జై లో శిక్షననుభవించారు. యువజనోద్య మంలో 
కృషిచేశారు. కమ్యూనిస్టుపార్టీ లో ఉండి రహస్యంగా 
పనిచేస్తుండగా 1950 మే 12 న చల్ల పల్లి నారాయణ 
రావు గారితోపాటు ది] తాలూకా తలగడ దీవి కొత్త 
పాలెంలో కాల్చి వేయబడ్డారు. 

చండ రా జశ్వరరావు 

స తండి సుబ్బయ్య. 

జననం 6.61915. 

దివి తాలూకా మంగళా 

పురం. భారత కమ్య్యూ 

నిష్ట పార్టీ 

కార్యదర్శి. విద్యార్థి 

దశనుంచి స్వాతంత్ర్య 

పోరాటంతో ప్రా ల్లొ 
న్నారు. 1088_ 34తో బెనారస్ యూనివర్సిటీలో 
చదువుతూ, లక్నో కాం, (గెస్లో వాలెంటిర్గా పని 
చేస్తూ, సి. ఐ.డి. ని పట్టుకొని కొట్టారు. దొని ప్రై 
అరెస్తు వారంటు జారీకా గా చదువు చాలించి, ఆం(ధ 
దేశానికి తిరిగి వచ్చారు. 1885లో రాష్ట్రంలో 
యువజనోద్య మం నిర్మాణ బా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 
1987లో కొత్తపట్నం రాజకీయ పాఠశాలలో వాలం 
టీర్లకు శిక్షణ గరిపారు, (సభుత్వ్య ని శే షధాజ్జలను 
ధిక్కరించి అరెస్టయ్యారు. ఒంగోలు, తెనాలి గట్ 
జైళ్ళలో కొన్నిరోజులు నిర్బంధంలో వున్నారు. 
రెండవ (ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో యుద్ధ వ్యతి రేక 
(పచారం చేసినందుకు వెల్లూరు జై లులో నిర్భంధిం 
చాలని ఆదేశిస్తూ, 1940లో అరెస్టు వారెంటు జారీ 
కౌగా రెండేళ్ళ అజ్ఞాతవాసం గడిపారు. 1048లో 
చల్లపల్లి జమీందార్ వ్యతి రేక పోరాటంలో అరెస్టు 
అయ జై లుశిక్ష అనుభవించారు. నె జాం నవాబుకు వ్యతి 
రేకంగా తెలంగాణాలో సాగిన సౌయుధ పోరాటంలో 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం్యత్య 

(ప్రముఖపా,త వహించిన నాయకుల్లో ఒకరు. 1952లో 

మద్రాసు శాసనమండలికి ఎన్నికై, కో రోజులకే 

రాజీనామా చేశారు. సోవియట్ కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

నుంచి “ “ఆర్డర్ ఆఫ్ లెనిన్” విరుదును పొందారు. 

చలవ లి లక్ష్మి) నారాయణరావు 
C3 0 

పాలొ న్నారు 
ON 

_ 16_6_1990న సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. తిరుచునాప్టి, ఆలీ 

పురం జై శ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ. ఇర్విన్ 
ఒప్పందంతో, శిక్ష పూ రి కాకుండానే విడుదలయ్యారు. 

అనంతరం అతివాద రాజకీయాలవై పు మొగ్గి, కమ్య్యూ 

నిస్తుపార్టలో చేరి వ్యవసాయ కూలీల ఉద్యమాన్ని 
నిర్మించారు. 1950 మె 12 న పోలీసులచేత కాల్చి 
చంపబడ్డారు. 

చల వలి వంకట రామదాసు 
౧౨ 6౧ 

తండి గోపాలకృష్ణయ్య 

జనిక్టిస్టలం దివతొాలూకొ 

చల్ల పలి. కరణం. 1930 

ఉప్పు 'సత్యాగహంలో 

తన కరణీకానికి రాజీ 

నామాచేసి, పాల్గొన్నారు. 

8-7-1980 న సంవత్స 

రం కఠినశిక్ష విధించారు. 

రాజమండ్రి, అలీపురం జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభ 
వించారు. గాందీ... ఇర్విన్ ఒస్పందంతో 14.5. 19881న 

విడుదలయ్యారు. 1969 లో కీ ర్రిశేమలైరి. 

చామర్తి చలవతిరావు 
టం దివి తాలూకా కోడూరు, 

1920. 21° 

కరణం, 

హాయ నిరాకరణోద్యమ కాలంలో 



నీయరయోయల చలి/త 

కౌయ్టగెసు వ వాలంటీర్ల కు భోజనం పెట్టారన్న ఆరోప 

రా పై గా మోద్యోగం నుంచి (పభుత్వం బి ర్రరఫ్ 

జేసింది. 

చిట్టూరి "శేషగిరిరావు 

తండ్రి శివరామయ్య దివి తాలూకా చిట్టూరు 

నివాసి, ఉ పొధ్యాయుడు. ఉప్ప సత్యాగహ ఉద్య 

మంలో 12.60.88 నుండి 10 నెలల కఠిన శిక్ష 

అనుభవించారు. 

తండి వైంకటకృస్ణయ్య.. జననం 20118019 

దివి తాలూకొ చిరువోలు వ్యష్టి సత్యా_గహంలో 

పాల్గొన్నారు. మూడు మాసాల కశిన కిక్షను, 
రు. 25|_ జరిమానాను విధించారు. 

శిక్షను అనుభవించారు. 

వెల్లూరు జై లులో 

తండి తిరుపతి 

రాయుడు, జన్మస్థలం 

దిఎతాలూకాకోడూరు. 

ఉపాధ్యాయుడు. దేశా 

ఛిమానం గల కుటుం 

బంలో పుట్టి, విద్యార్థి 

దశలోనే ఉప సుసత్యా$ 

గ్రహంలో పాల్గొ 

నార. 225.1980 నుంచి ఏడాది కఠిన కారాగార 

స శిక్షను రాజమం డి, తిరుచునా పల్లి జై శ శ్రలో 

అనుభవించారు. 1041లో వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. కోర్డు ముగిసేవరకు | రు. 250 /- 

జరిమానా విధించారు. అవనిగడ్డ టో 

ధర తనంగా పనిచేసూ వవ ఇ క్ వ్యాప్తి 

తోడ్పడ్డారు . (స్తుత "సవా సం గుంటూరు జిల్లా తేనా లి 

తాలూకొ అమృతలూరు. 

చిబకపాటి తిరువతిరాయుడు 

డివిశాలూకౌ కోడూరు వౌ స్తవ్యులు. దివితాలూ కొ 

నాగాయితిస్ప. స్వగామంలొ కౌంగెస్ మీటింగ్కు 

"వాసూ ర 

2? 

పహోజరయి తిరిగి వస్తుండగా 20 క్ 32 స్ అరెస్టు 

చేసి అవనిగడ్డ సబ్ జె వలులో కొ "సేపు నిర్బంధిం 

చారు. కీ ర్థోశేషులై రి. 

బోడి నారాయణరావు 

జన్మస్థలం దివి తాలూకా వక్కలగడ్డ- సంఘ 

వంగి మాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. “ స్వరాజ్య" పత్రికలో ఇబిటిష్ (పభుత్వానీకి 

వ్యతి రకంగా రచన చేసినందుకు, 1871808 న 

అరెస్టు చేశారు. రాజదోహ నేరం[కింద 9-_ 11_!908న 

తొమ్మిది నెలలు కఠిన శిక్ష విధించారు. ఆంధదేశంలో 

జాతీయోద్యమంలో మొటమొదటగా జెలు శిక్ష 

అనుభవించి, గాడిచర్ల హరిసర్వో త్త త్రమరావుతో 

పాటు అరెస్టు అయ్యారు. “వందేమాతరం” ఉద్యమం 

నాటి “స్వరాజ్య” స్మతిక్ర సంపాదకులు. స్వ దేన్ 

ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున (పోత్సహించారు. 

త౦గిరొల పార్ధ నారథి శర్మ 

జన్మస్థలం దివితాలూకా పోతవరలంక. క్విట్ 

ఇండి మా ఉద్యమంలో కృష్ణా నది మధ్య లంకలలొ' 

(టిటీమ. వ్యతిరేక పచారికేం (ద్ర నిర్వహణలో 

సంస్క ర్త 

పాల్గొనా న్నరు. పొట్టిలంక జామ తోటలో సెకోసయిల్ 
ఏ. ము 

కన్ మీద తహన్య సృత్రాలను ముద్రించి, పంచి 

పెటారు. 
ఠా 

తటవ రి వెంకటేశ్వరరావు 
త ౦ (డి (బ్రహ్మా 

నందం. 1917 పాం 

తంలో జన్మించారు. 

అవనిగ గడ్డ వాస్త పులు. 

వ్య శి షి సత్యా గహ 

ఉద్యమంలో సంవ 

తృర౦కఠిన శిక్ష 

మ విధించబడింది, క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 2$-5 48 న 15 నెలల కఠిన 
శిక్ష విధింపబడి౧ది. అలీపురం క్యాంప్ జై లులో 

శిక్షను అనుభవించుతుండగా హెకోరు తీర్పును 

అనుసరించి 18.89.44 న విడుదలయ్యారు. 1964 లో 

కీర శేషులై రిం 
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తలగడదీవి సత్యనారాయణ శర్మ 

తండ్రి విశ కవాధం. 

జననం 26_4-1916. 

దివితాలూకొ తలగడ 

దీవి. కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 144 

సెక్షన్ ధిక్కరించి 

లాఠీ చదెబ్బిలు 

తినారు.21_11.42 
నుంచి ఆరుమాసాల కఠినశిక్షను అలీ 
క్యాంపు జై జెలులో అనుభవించారు. 1988 లో అఖిల 

భారత దరఖా సంఘంలో చేరారు. 

(ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. (సస్తుతం చిత్తూరు జిల్లా 
పాకాలలో ఖాదీ పరిశ్రమా థివ ృద్దికి కృషి చేసున్నారు. 

తదాదిగా ఖాదీ 

తాతినేని విరరాఘవయ్య 

తండి పిచ్చయ్య. 

నం 29_6_1905. 

గన్నవరం తాలూకా 

ఆకునూ రు. స్వ(గా 

మం దివితాలూకొ 

మొవ్వ. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

వ. న్నారు.16-5. 1980న 

తొమ్మిది మాసా సాల కఠిన శిక్షను రు. 29 ల జరిమానా 
విధించారు. రాజమం డ్రి, మ్మ దాసు, వెల్లూరు జైళ్ళలో 

శీక్ష అనుభవించారు. గాందిజీ కృష్ణాజిల్లా పర్యటనలో 
మొవ్వ వచ్చిన నపుడు రు. 116 విరాళం ఇచ్చారు. 

తు మల వెంకట రౌముయ క్ట 

దివి తాలూకా కొడాలి. 2.889 న బందరులో 
గవర్నర్ రాక సందర్భంగా నల్ల జండాలు చూవ 
నందుకు అరెస్టు చేయట డ్లారు. . 

కృష్టా జిల్లా న్వతం/త్య 

తోట వెంకటకృష య్య 
రబ 

జన్మస్తలం దివి 
థు 

తాలూకా పెద క్శ్శే 

పల్లి .188/ఉప్పు సత్యా 

గహాంతో పాటొన్సీ, 
| ౧ 
లా ఠీదెబ్బలుతిన్నారు. 

1082 శాసనోలం 

ఘనంతో పాల్గొ 

నము న్నారు. 154! వ్యష్టి 
సత్యాాగహంలోను 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 

దాసరి వెంకట సుబ్బారావు 

తంగడి రామయ్య, 
జననం 1021 దివి 

తాలూకా వక్కలగడ్డ, 

౮ తు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1942 
అకోబరు శీ వ తేదీన 

బందరు కోరు ముందు 

పికెటింగ్ చేసీ, లాళీ 
ఛార్జ కి గురయ్యారు. ఒక రోజు సబ్ జైలులో నిర్బ 
ధించి, విశవదల చేశారు. ఖద్దరు (పచారం చేశారు. 

దావులూరి సూర్యనారాయణ 

తం (డీ సుబ్బయ్య. 

జననం 11.1912 దివి 

తాలూకా పెదము "కే 

ఉస్పు సత్యా_గ్రహంలో 

పాలొ న్నా రు, 

[761080 న సంవ 

తరం కఠిన శిక్ష 

చారు. నాంది! 

తిరుచునాప లి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించా 



నయురయాధుల భరిత 

దివి సాంబమూ ది 

తండ్రి వీరయ్య. 

జననం 1804. దివి 

తాలూకౌ అవనిగడ. 

1921 సహాయ. నిరా 
కరణ ఉద్యమంలో 

తాటిగె లలు నరికి 

నెల రోజుల జెలు 

శిక్షను అవనిగడ్డ, 
బందరుసబ్ జైళ్ళలో 

దొనవల్లి మధుసూ ధనరావు 

తండి బాల 

గురువు.. జననం 

1911. దివితాలూకా 

మోపిదేవి. 1982 

శాసనోల్లంఘనంలో 

అవనిగక గలో కల్లు 

పాకల ముందు పికె 

ప టింగ్ చేసి, అరెసు 

అయ్యారు. ఒక రోజు నిర్చ్భంధులో వుంచి, విడుదల 

చేశారు. బందరులో ఏ'దేశీవస్త్ర బహిష్కరణ ఉద 

మంలో లాఠీదెబ్బలు తిన్నారు. 1842లో క్విట్ 
ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొని, రహస్య జీవితం 
గడిపారు రైతు ఉద్యమంలో పనిచేశారు దివి 
తాలూకా కాం గెస్ (ధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు 

నాదెళ్ళ రంగమ్మ 

తం(డి పరుచూరి రంగయ్య. పుట్టనిల్తు గుంటూరు 

జిల్లా రేపల్లెతాలూకా బేతపూడి మెట్టీనిల్లు దివితాలూకా 

పురిటిగడ్డ. భ ర్త (బహ్మాయ్య. శాసనో ల్లంఘనంలో 
పాల్గొన్నారు. 28.1.1082 న సంవత్సరం జె లుశిక్ష 
విధించారు. తిరిగి 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 

పాల్" ని 28.9_1942 నుంచి ఆరుమాసాల శె జె లుశిక్ష 

అనుభవించారు, 26.4_1978 న కీ ర్తి మలె ర. 
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నిడుమోలు సుబ్బారావు 

దివి తాలూకా నిడుమోలు వా స్తవ్యులు 

5.8-41 న వ్యష్టి సక్యా(గ్రహం చేశారు. న్ _8_41 న 

15 రోజుల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 

పరుచూరి లింగయ్య 

జన్మస్థలం దివితాలూకా పురిటి గడ్డ. రై తు. ఖాదీ 

.యచారానికి విశేషంగా కృషిచేసి, దేశంలో “షే పురిటి 

గడ్డ “ఖద్దరుకు విశేష ప్రచారాన్ని సంపాదించారు. 

రాయలసీమ నుంచి హరిజన నేతగాం[డ కుటుంబాలను 

తీసుకొచ్చి, స్వగ్రామంలో మగ్గాలు ఏర్పాటుచేసి, 
ఖాదీ ఉత్పత్తి చేశారు. ఉప సత్యా(గహంలో 
చిన్నాపురంలో ఉప్పు తయారీకి వెళ్ళినప్పుడు, (గామ 

స్తులు “స్వరాజ్యం తేవడానికి వెళ్ళాడు” అని చెప్పు 

కొన్నారు. కనుక * “స్వరాజ్యపు లింగయ్య” గా (ప్రసిద్ధి 

చెందారు. గాంగీటీ రెండుసార్లు పరిటిగడ్తన 
సందర్శించడానికి కారకులు కీ ర్తిశేషులై రిం 

వునుకొల్లు 

వంకట సీళకారా నూంజ నేయులు 

నం22_9_ 1916 

దివితాలూకా చిన 

ము శే వి. 1936 

జిల్లా బోర్లు. ఎన్ని 

కలలో కాంగెసు 

అభ్యర్థి తరఫు న 

[ప్రచారం చేయడంతో 

(పారంభమైన రాజ 

కీయ జీవితం 1942 వరకు రెతు ఉద్యమంలో గడిచి 

యింది, 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలోకి 

కి రహస్య జీవితం గడుపుతూ, (పముఖపాాత 

మంకు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ నాయకులు 

కులకర్దిని విజయవాడ సజ సజ లు నుంచి తప్పించడంలో 

పాలుప్ంచు కొన్నారు. 'జిలా జాతీయ యువజన 

సంఘం ఆర్లనై జరుగా పనిచేశారు. 1948 లో జిల్లా 

బోర్లకు ఎన్నికయ్యారు. రెండు సార్లు దివితాలూకొ 

కాం(గెను అధ్యక్షులుగా ఎన్నికయ్యారు. 



కండి వెంకట 

రెడి. జ స్మ 
G 

దివితాలూ కో కౌజ. 

రెతు. 1982 శాస 

నో ల ౦ఘ నంలో 

గుంటూరులో లారీ 

ఛా రీకి గురయ్యారు, 
(1 

రు. 200 జరిమానా 

విదించారు, గుంటూరు సబ్ వె లులో రెండు మాసాలు 

నిర్బంధించారు. తిరిగి 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్య మంలో పాల్గొన్నారు. 23111042 న అరెస్టు 
ఆ" 

చేశారు. మూడు మాసాలు సబ్ జై లులో ' నిర్బంధించి 

18-2-1948 న ఆరు మాసాల కశిన శిక్షను 

విధించారు. అలీపురం క్యాంప్ జైలులో శిక్షను 

అనుభవించారు. 

సేకేటి వీరారెడ్డి 

రాయుడు. జన్మస్థలం 

దివి తాలూకా కాజ. 

రైతు, ఉస్వు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 14-6_ 80న 

సంవత్సరం కఠిన 

య్ విధించారు. రాజ 

క్షను అనుభవించారు. మండి, దిళ్ళారి జై జె ఖృలో 

గాంధీ ఇర్విన్ పందంతో 1 ॥ 9.1981 న విడుద 

లయ్యారు. 1932 శాసనో ల్లంఘనంలో కృష్ణాజిల్లా 

రీ వ డికేటర్ గా నియు కులయ్యారు. ' 14-1. 1992 

లాఠీ చార్తీకి గురయ్యారు . 64.1882న అ౭ రెస్టుచేసి 

11.4.1ఖీ2న ఆరు మాసా శిక్ష, రు. 1000 

జరిమానా విధించారు. రాజమండి జై జెలులో శిక్షను 

అనుభవించారు. 

పోతరాజు 'వెంకటకృమ్ష సుబ్బరాయశర్మ 

తండి చినపే రాజు. జననం 28_7.1827. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో అవనిగడ్డ జైలులో 16 

న్నారు. 17.6. “30 న ఒక సంవత్సరం 

కో ష్టాజిల్లా నంత ంpత్య 

వోజులు నిర్బంధంలో వున్నారు. (ప్రస్తుతం గుడివాడ 

తాలూకా పసుమ్మరు (గ్రామంలో "ఏ, డి. ఓ. గా 

పనిచేస్తున్నారు. 

హోత్రరాజు నుబ్బయ్య 

తండి "వెంక 

ప్పయ్య. దివి 

తాలూకా దాలిష్మరుం 

రెతు. శాసనోలంఘ 

నో ద్య మ ర్ లో 

పొ లొ స్నా రు. 

గ్ర 2 ర్ రొజు 

మండి జె ఎడు 

నెలల Sn 

అనుభవించారు. 

పోతరాజు సుబ్బారావు 

తండి వెంకటస్పయ్య. డివితాలూకా డదాలిహ్బరు 

వా సప్యులు. రె తు. ఉస్సుసత్యాగహంలలో పాల్గొ 

శిక్ష విధింప 

బడింది. రాజమండ్రి, తిరుచినాపల్లి జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు. శాసనోల్లంఘనోద్యమ కాలంలో 

రె లు బండిలో గొలుసులాగి బండిని ఆపినందుకుగాను 

10-9-32 న తిరిగి అరె స్తు చేయబడ్డారు 

జన్మస్థలం దివితాలూకా వక్క_లగడ్డ. 1080 ఉప్పు 

సత్యాగహం, 1932 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొ 

న్నారు. జాతీయగీళాలు రచించి 

లను కావించారు. 

బోగి సుబ్బారావు 

“పజలను & తేజి 

(డి రామ 

సామి. జన్మస్థలం 

దివి తాలూకౌ కాజ. 

ర్వి ట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో "టెలి 

ఫోన్, చెలి గాఫ్ 

తీగలు తెంచి, 

అ రెస్టు య్యారు. 

జె లుశిక్ష అను భవించారు. 



| 

| 
| 

| 

నమయరయోధదుల చరిత 

మండవ వెంకట కృష్ణారావు 
తండి కోటయ్య. 

జన్మసలం దివి 
@ 

తాలూకొ పురిటిగడ్డ. 

హిందీ భాష లొ 

ల 

ఉద్యమంలో పని 

చేశారు. హిందీ (ప్రచా 

రకులు. 1842 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో, కృష్ణానది లంకలలో రహస్య 

విప్తవ (వచార కేం_దాన్ని “వెంక పేశ్వరరావు” అను 

సీరుతో నిర్వహించారు. 18-11.1942 నుంచి ఆరు 

మాసాల కఠినశిక్షను ఆలీపురం క్యాంప్ జైలులో 

అనుభవించారు. ఖాదీ, (గామీణ పర్మిశమల కమీషన్ 

ఆం(ధ్రిశాఖ జనరల్ మేనేజరుగా రిఫర్ అయ్యారు. 

గాంధీ స్మారక నిధి తరఫున పెనమలూరు కేందంలో 

ర్ ఏళ్ళు గాంధీ తత్వ (పచారకులు గాను, హిందీ 

కేంద నిర్వాహకులుగాను పని చేశారు. 

మలంపాటి పట్టాభిరామయ్య 
వ ౬ 

ము! 
ia Ren తండి సోమయ్య. 

జన్మస్తలం గుంటూరు 
ఖ 

బిల్లా తెనాలి తాలూకౌ 

ఎలవరు. నివాసం డివి 

తాలూకా చినక శృపలి . 
(oe) 

రెతు. 1980 ఉప్పు 

సత గ హాం లో 

పాల్గొన్నారు10.6-80న 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమం।డి, బళారి 

సెం టల్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 118 -19081న విడుదలయ్యారు. 

మ లంపాటి రత్ననూణిక్యమ్మ 
య నో 

భర్త నాగభూషణవర్య్మ. జననం 1926 దివితాలూకొ 

వక్కలగడ్డ. తన 15న ఏట తన భ రతోపాటు 

1941 వ్యషి సత్యా గహంలో పారొన్నారు. మెనరు 
౧. aS an 

కావడంవల్ల అరెస్టు చేయలేదు. 

తీ 

మల్ల పాటి నొాగభూ షణవర్మ 

తండి సుబ్బయ్య. 

జననం 1916 దివి 

తాలూకా వక్కల 

గర్భం రైతు 
1931-92 శాసనో 

లఘంనంలో గొట్ట 

పాటి (బహ్మయ్య 

గొరెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య వంటి కొంటగెసు 

జుదలకో కలిసి, కలు పాకల ముందు. పికెటింగ్ 

చ్రేశేరు. మెనరు కావడంవల్ల అరెస్టు చేయలేదు. 

1088 లో ఘంటసాల దేవాలయంలోకి హారిజనులు 

(క వేశించినవ్వుడు, ఆ చేవాలయ అర్చకులు సమె 

చేయగా, తాత్కాలిక అర్బ్చకుడుగా పని చేశారు. 

1088 తో గాంధీజీ దివి తాలూకాలో పర్యటించి 

నప్పుడు, సభలలో దేశభ క్రి గేయాలు పాడారు. 

1941 వ్యష్టి సత్యాగహంలో వక్కలగడ్డలో అరెస్టు 

అయ్యారు. 15 రోజుల జైలు శిక్ష, రు. రీ0 ల 

జరిమానా విధించారు. 

మ లిపెది నరహరి 
౧9 ౨ 

దివి తాలూకా నివాసి. దివి తాలూకా నాగాయితిప్ప 

గ్రామంలో జరిగిన కాంగెసు సమావేశంలో పాల్లోని 

తిరిగి వెడుతుండగా 20-1_1982 న అరెస్తుచే సి, 

సబ్ జైలులో నిర్బంధించారు. 

మలి పెది అంజయ్య 
దం అ 

దివి తాలూకా నివాసి. 20-_1_19832న దివితాలూకౌ 

నాగాయతిప్స (గ్రామంలో జరిగిన కాం(గసు సమా 

చేశానికి హాజరె , తిరిగి పెడుతుండగా అరెస్టుచేసి, 

అవనిగడ్డ జెలులో నిర్బంధించారు. కొన్ని రోజుల 

తర్వాత విడుదల చేశారు. 

మేకా “వెంకయ్య 

తంగడి బాపయ్య. జన్మస్థలం దివిశాలూకా కోసూరు. 

ర తు, ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 27_5-1930 

నుంచి 9 నెలలు కఠిన శిక్షను రాజమండి, వెల్లూరు, 

అలీస్తరం జైళ్ళలో ఆనుభవించారు. 



తొలి 

ముట్నూరి లక్ష్మీ కాంతయ్య 
on తండ్రి వెంకట 

కిష్టయ్య. దివి 

తాలూకా కోడూరులో 
1884లో జన్కించారు. 
8_2_30న మ(దాసు 

గవర్నరు వచ్చిన 

సందర్భాన బంద 

రులో “గోబాక్. గన 
ర్నర్” అని కేకలు వేస్తూ నల్ల జండాల (పదర్శన 
చేసినప్పుడు అరెస్టయిన గలి మందిలో వీరు ఒకరు. 11 
మందిని మాతమే శిక్షించి, తక్కినవారిని విడిచి 
పెట్టారు. వీరిని కూడా విడిచి పెట్టారు. 1941 లో 
వ్యష్టి సత్యా గహంలో సాల్గొనా ఎరు. గాందీజీ 
1929లో దివితాలూకొ కోడూరు సందర్శించి నపుడు 
రు. 500 ఖద్దరు నిధికి సమర్చించారు. 

మూల్పూరి లక్ష్మ నారాయణ 
తండి నారాయణ. జననం 1911 దివిశాలూకా 

పెడసనగల్లు. రైతు, శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 
లారీ దెబ్బలు తిన్నారు. 10_9-1932న నడుసున్న 
రై లు గొలుసు లాగి, అరెస్టు అయారు. 

ఉకేజితులై భబ్లపెన 

మరు (గామంలో 

సారాడిపో వద్ద పికె 
మ 5 టింగ్ చేశావ. పోలీ 

సుల లాఠీఛార్డీకి “సరయ్యారు. వారంరోజులు సబ్ 
జైలులో నిర్బంధించారు. అనంతరం శ్రీకాకుళంలో 
మద్యపానానికి వ్యతిరెకంగా జరిపిన పికెటింగ్లో 
పాల్గొని, తిరిగి లాఠీదెబ్బలు తిన్నారు. ఆవనిగడ్డలో 
సారాప్రాటలకు వ్యతిరేకంగా పికెటింగ్ జరిపి “ఒక 
రోజు సబ్జై లు నిర్బంధానికి గురయ్యారు. | పస్తుత 
నివాసం మెదక్జి ల్లా సంగారెడ్డి. 

4 

కృొడ్డాజిల్లా న్వతం(/త్య 

మేకా ఎరరాఘవయ్య 

జననం కృపా 
బి ల్లా పాగోలు, 
తండ్రి బుచ్చయ్య. 

గుంటూరు జిలా 

తెనాలి తా లూ కౌ 

(కాపలో జనవరి 26న 

స్వాతం త్య పతాకం 

ఎగురవేసి, (బిటీష్ 
(పభుత్వ వ్యతి రక ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 
గాను అంస్టయారు. 25-2-18 నుండి అలీపురం 
క్యాంప్ జైల్లో ఆరునెలల శిక్ష అనుభవించారు. దివి 
తాలూకొ డింటిమెరకలో స్థిరపడ్డారు. కీరి శేషులు. 

తండ్రి రామయ్య. 

1890లో దివి 
తాలూకా మొవ్వలో 

జని్యంచారు. రెతు. 

ఉప్పు సతా్యగహం 

లో పాల్గొన్నారు. 

1929 లో గాందిీబీ 

మొవ్వ గ్రామం 

సందర్శించినప్పుడు వారిని కలుసు కున్నా రుం 

16-5-1980న, కినెలల కఠినశిక్ష, రు, 20/- జరిమానా. 

విధించారు. రాజమం డ్రి, వెల్లూరు, అలీవురం జె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను మొవ్య పరిసర (గ్రామాల్లో 
ప్రచారం చేశారు. కౌంగెస్ పార్టీకి విరాళాలు సేక 
రించారు. (గా మోద్ధరణకు (గామాల్లో నిరక్షరాస్యత 
నిర్మూలనకు కృషి చేశారు. చాలామంది పేద విద్యా 
రులకు చదువు చెప్పారు. 1048 లో కీ ర్రిశేషు 
లయ్యారు. 



నమయంయోధుల భరిత 

మొవ్వ ఏరభ దరావు 

తండ్రి గోపాల 

రాయుడు. జననం 

225 1801. దివి 

తాలూకా మొవ్వ. 

5 తు. 1980 ఉప్పు 

సత్యా గహంలో 

పాల్గొని, ఆరుమాసాల 

. కఠిన శిక్షను 9-7-80 

నుంచి రాజమం (డ్రి, వెల్లూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

చిరిగి శాసనోల్ల ంఘనంలో పాల్గొ న్నారు ఆరుమాసాల 

కఠిన శిక్షను, "రు. 7d © జరిమానాను ఏధించారు. 

జరిమానా చెల్తి (చ నిరాకరించి, మొ త్తం? మాసాల 

15 దోజుల శిక్షను రాజమం (డి, కడలూరు జళ్ళలో 

అనుభవించారు లా 

యలవర్తి మునీశ్వరుడు 

జననం 12-8-1921 

దిఏ తాలూకా అవని 

గడ్డ. వ్యష్టి 
సత్యా 

(గహపూంల్లో పాల్గొ 

న్నారు. 21-2-1941 

న రెండువెలల కఠిన 

శిక్ష. రు శ్0/_ జరి 
మానా విధించారు. రాజమండి జై జెలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్లొని. ఉద్యోగంనుంచి తొలగించబడిరి. 

యార ర్ల గడ్డ-రాజబాబయ్య 

జన్మస్థలం దివితాలూకా రావివారిపాలెం. ర తు, 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ కాలంలో 20-1-1932 న 

నాగాయితిప్ప గామంలో జరిగిన కాంగెసు సమా 

చేశానికి హాజరై, తీవ్రమైన లాఠీఛార్లీకి గురయ్యారు. 

తల 

యారగడ రత మ్మ్ 
ఉం 6 ఎం 

స్వస్థలం దివితాలూకా పురిటిగడ్డ. 1982తో 

జాతీయ" జెండాలు చేబూని జాతీయ గీతాలు పాడుతూ, 

బయలుదేరిన దళంలో ఈ దళాన్ని 

విజయవాడ వద్ద తీరాన పోలీసులు 

అటకాయించి నిర్బంధించి 

వదఠీ వేళారు. 

సభ్యులు. 

కృష్ణానదీ 
రపి 

అరరాతివరికు 
థి 

రేశంరవ కవ డే శ్వరవు కృష్ణమూర్తి 

త౦[డి పురు 

షోతం. జననం 

20-8-1915 ” దీని 

తాలూకా పెద 

పోలు. పటభ దులు. 

1941 వ్యషి నత్యా 
యు 

(గహంలో పాల్గొని 

2911941 నుంచి 

మూడు మాసాలు కఠిన శిక్షను వెల్లూరు జై లులో 

అనుభవించారు. రు. 15 జరిమానా వసూలు చేయబడింది. 

కిట్ ఇండియా _ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1068లో 

రాష్ట్ర పభుత్వ పరి(శ్ర మలశాఖలో చేరి, 

చేసూ కీర్తి శేమలై రి 

ఉద్యోగం 

రామిరెడ్డి సుబ్బా రెడ్డి 

తండి రామయ్య. నన 0 1902 దివి తాలూకా 

కాజ. రె తు, స్వగ్రామంలో కాంగెను సంఘాన్ని 

స్థాపించి, 1930 ఉప్పు సత్యా్యగహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 19-6-1930 నుంచి సంవత్సరం కతినశిక్షను 

రాజమం(డి, తిరుచునాప లీ, అలీపరం జె జైళ్ళల్ అనుభ 

వించారు. గాంధి ఇర్విన్ “ఒప్పందంతో | 14=3= 1031న 

విడుదలయ్యారు. జై జెలులో ఆరోగ్యం పూ రగా దెబ్బ 

తిన్నస్పటికి, క్షమాపణ చెపి), విడుదల "కావడానికి 

నిరాకరించారు. 1982శాసనో ల్లింఘనంలో గుంటూరులో 

తీవమైెన లాఠీఛార్టికి గురయ్యారు. తల పగిలి 

పోయింది. గుంటూరు సట్ డై లులో 15 రోజులు 

రిమాండ్లో వుంచి, విడుదల చేశారు. 1940లో 

కీ ర్రిశషు లై రి. 
మ్ల 



SE 

రావి వెంక్టటాము య్య 

జననం 1908. 

దివి తాలూకా రావి 

వారిపాలెం. 1821 

విజయవాడ ఎ. ఐ. 

సి. సి, సభకు హోజ 

రయ్యారు, ఉస్పు 

స త్యా గ హంతో 

సా లొ నాన్నా రు. 

20=1=1932 న నాగాయతిప్ప కాం(గెస్ సభలో 
పాల్గొని త్రీ _దమైెన లా లీఛార్జీ కి గురయ్యారు. 
2-8-1982 న్ కల్లు పాకలమురీదు _పిశటింగ్ చేసి, 
మరొకసారి లా థీఛ్చారికి గురయ్యారు. వ్యష్షి సత్యా 
(గహంలోను 184లో కిగ్రిట్ ఇండియా ఉద్యమంలోను 
పాల్గొన్నారు. 

రెండుచింతల వెంకటరామయ్య 
తండ్రీ లక్ష్మీ 

నారాయణ. జననం 

తాలూకా కోసూరు 

పురోహితుడు. ఉప్పు 

సత్యాాగహం౦లో 
పా లొ న్నా రు. 
14=9=1930న సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమం డ్రి, తిరుచునాప ల్లి, అలీపురం 
జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 15-8-1981 న విడు 
దలయ్యారు 1072 లో కేద్ర (ప్రభుత్వం జారి 
చేసిన తామప(త గహీత. 

లింగమనేని వెంకట రామయ 5 
తండ బసవయ్య. దివి తాలూకా పెదము శేవి 

వౌ స్తవ్యులు. 1941లో నాగపూర్ వద్ద సతా్య| గహంలో 
పాల్గొన్నారు. 1225-41 న అరేస్తుచేసి మదాసు 
పంపారు. ,జైలు శిక్షను అనుభవించారు. 

22=7=1910 దివి. 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

రెడౌతు లక్ష్మీ పెరుమాళ్ళు 

తం డి సె ద్ద 

సితారా మస్వామి. 
జననం 1919. దివి 

తాలూకా వెలమలి 

రుదవరం. రెతు. 

డ్డి స్వ సత్యా 

(గహంతో పాల్లొ 

న్నారు. 9-2-193 1న 
రెండునెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి 
జె లుల్మోశిక్ష అనుభవిస్తూ, గాందీ = ఇర్విన్ ఒప్పం 
దంతో 11-8-1931 నో విడుదలయ్యారు. 1858 లో 
క్రీ రి శేమలయ్యారు. 

వ్మటవు సేతారామరెడ్డి 
తం, గ్ర నుజా ఎరెడి. 

జన్మస్థలం దివితాలూకౌ 

'కికట్ ఇండియా 

ఉద మయా పాల్గొ 

న్నారు. గాంధీజయంతి 

సందర్భంలో కాజలో 

ఊ రగింపు జరిపి. అరెస్టు 

అయ్యారు. 22-1 [122 ల 

బందరు సబ్ జై లు నుంచి 22-12-1942 వరకు 
నిర్బంధంలో వున్నారు. 

వీరపనేని బసవ కుటుంబయ్య 
తండి రత్తయ్య. జన్మస్థలం దివి తాలూకౌ 

నరసంపాలెం. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో. పాల్గొ 
న్నారు. 16-5-1930 న తొమ్మిది నెలల 15 రోజులు 
కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమం డి. వెల్లూరులలో శిక్ష 
ఆనుభవించారు. బందరులో విదేశీ 'వసారిలయాల 
ముందు పికెటింగ్ చేసి, 19-8-1992 న లాఠీఛార్జి కి 
గురయ్యా కు, దిని తాలూకా (గ్రామంలో కొం, గేస్ 
(ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున సాగించారు. 18-5-1982 న 
మూడు "నెలల "కఠినశిక్ష, రు. 100 [~ జరిమానా 
విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 



నయరయోధుల చర్చిత 

వల్ల భనెని కాళివిశ్యనాధం 

జన్మస్థలం దివి 

తాలూకా పెద 

నుంచి అంటరానీ 

తనానికి వ్య తి 

రేకంగా పనిచేశారు. 

అలావాద్ , కర్లీ 
బొ 

హిందీ వివ్యాపేఠ్ 

లలో హిందీ నెభ్యసించారు. "వి ప్రవ యుగం” విషయ 

సీకరోణ చేసి, ఆ (గ్రంథం “పచురణకు కారకు 

లయ్యారు. కాం[గెసు సోషలిస్టు సభ్యులుగా “జి కోతి" 

పత్రిక (పచురించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 

కాలంలో రహస్య జీవతం గడుపుతూ, విజయవాడలో 

అరెస్టు అయిన విష్ణవ నాయకులు ఎస్. ఆర్. కుల 

క్ర నిన్ పోలీసుల కీళ్ళుగప్పి, సబ్ జై ల్ నుండి విడి 

పించటంలో ప్రముఖపాత్ర వహించారు. ఏలూరులో 

“పేజా (పచురణలు" ప్రారంభించి, అక్కడనే స్ట్ర 

పడి పోయారు, 

చములపలి గణయ్యు 
య 

జననం 1902. 

దిపతాలూకా నాగాయి 

తిప్ప. 1921 విజయ 
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నాడ ఏ, ఐి ఇ. ఇ. 

సభకు హాజర 

య్యారు. 1922లో 

వోటు బహిష్కరణ 

(పచారం చేశారు. 

ఉప్పు స త్యా గప హ౦లో పాల్గొని, లాశీఛార్డీకి 

గురయ్యారు. కల్లుపాకల ముందు పికెటింగ్ చేస, 

లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు. తాటి గెలలు నరుకుతూ 

మరొకమారు లాఠీ దెబ్బలు తినా న్నారు. 28.1. 1932న 

నాగాయితిస్ప కాం, గెస్ సభలో పాల్గొని, నాల్గవ 

పర్యాయము ల లాఠీచార్జి కి గురయ్యారు. "వ్యష్టి సత్యా 

గహంలో పాల్గొని లాశీఛార్తీ క గురయ్యారు క్విట్ 

ము 'కేవి. విద్యార్థీదశ 

తాం 

ఇండియా ఉద్యమంలో రహస్య జీవితం గడిపి కార్య 

(కమం నిర్వహించారు. (ప్రస్తుత నివాసం దివితాలూకా 

పెదకశ్రేపల్లి 

వేముఅవ లి నాగయ్య 
య 

తండి పిచ్చయ్య. 

జన్మ స్ట అ౦ దిని 

తాలూకొ. అవనిగడ్డ 

శివారు కొ త్త పేట 

రైతు. 1980 ఉప్పు 

సత్యా_గహంలొ లారీ 

చార్జీకీ గురయ్యారు. 

9=12=1980 నుంచి 

14=9=19391 వరకు బళ్ళారి జెలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు, 1941లో వ్యష్టి సత్యాగహంలో పాల్గొ 

న్నారు. మూడు నెలలు కఠిన శిక్ష రూ. 200 © జరి 

మానా విధించారు. 20-1-1941 నుండి వెల్లూరు 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

వేములవ లి వెంకయ్య 

తండి ర త్తయ్య- దివి తాలూకా నివాసి. 

29-1-1982 న దివితాలూకా నాగాయతిప్పలో జరిగిన 

కాంగెస్ కార్యక ర్లల సమావేశంలో పాల్గొని అరెస్టు 

అయ్యారు. 172041 లొ వ్యష్టి సత్యా (గహంలో 

పాల్గొన్నారు. బందరు సజ్ డివిజనల్ మెజి పంట్ 

$ నేలలు కఠిన శిక్ష. రూ. 1000/- జరిమానా విధిం 

చారు రాజమం(డి _జెలులొ శిక్ష అనుభవించారు. 

వెములపల్లి వంకట గోపాలరావు 

దివి తాలూకా నాగాయతిప్ప వా సవ్యులు. 

2_8-82న అవనిగడ్డలో కల్లుమాపుల పికెటింగ్ లో 

పాల్గొన్నారు, ఇ=రి-ర2న అరేస్తయ్యారు. 

వేములవల్లి వెంకట రామయ్య 

20.1. 82న “దని తాలూకౌ నాగాయతిప్పలో 

కొం(గెస్ మీటింగ్కు హోజరయినప్పుడు తీవ్రంగా 

లా రీచార్జీ కి గురయ్యారు. 



తర 

వేములపల్లి వెంకటరత్నం 

నాగాయితిప్ప 

_గామంలో కాంగెస్ 

మీటింగ్ జరిగి 

నప్పుడు, దానికి 

హాజరై నందుకు గాను 

తీ(వంగా లాఠిచార్జీ చేయబడ్డారు. 
1942 - క్విట్ “ఇండియా వుద్య మంలో పొలొన్సి 

'అల్మిగాఫ్ తీగలు తెగగొట్టగా, 
అరెస్టువారంట్ జారీ చేయగా. తప్పించుకుని 1944 
వరకూ అండర్. ిండులో వుండి పనిచేశారు. 

1080 నుండి ఇప్పటివరకూ ఖద్దరు ధరిసున్నారు 
(స్తుత నివాసం చల్లపల్లి శివారు రొమానగరం. 

వెములవలి క -ములవల్ల్ కృష్ణారావు 
తండ్రి పిచ్చయ్య. 

జననం 1922, దివి 

తాలూకౌజావ్యల పాలెం 

వైరు. క్విట్ ఇం ఇండియా 

జీవితం గడుపుతూ, 

కృష్ణలంక (గ్రామంలో 

పంపిణీ చేశారు. 

వేమూరి వారాయణమూ రి 

తండీ ఆంజనేయా mu 

వధానులు జననం 

28- 8_ 1914. దివి 
తాలూకా అవనిగడ్డ. 

ఎస్. ఎస్ ఎల్. సి 

చదువుతూ, 1080 లో 

చదువుకు స్వస్తి చెప్పి, 

జాతీ యో ద్యమం లో 

చేరారు. 1982 లో అవని 

టిటీష్ పభుత్వం 

కృట్లాజిల్లా న్యాత ం(త్య 

గడ్డలో కల్లు పొకలముందు పికెటింగ్ చేసి, అరెస్తు 

అయ్యారు వ్యష్షి షి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 
27-1-1941 న ముగు మాసాల కరినశిక్ష, రు 200 | 
జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు 'సెంటల్ జై లులో 
శిక్ష అనుభవించారు. క్విట్. ఇండి నూ ఉద్యమెంలో 
పాల్గొన్నారు. 

సద్దాబ తుల సూర్యనారా యణ 

తండి నాగరత్నం, 

12.8-1900న దివ 

తాలూకా పెద కళ్ళే 

ప ల్రిలో జననం.నల్ల 

జెండాల ఉద్యమం, 

ఉప్పు సత్యా_గహో 

అలా జిలు శిక్షలు, 

. గృహ నిర్భంధం 

అనుభవించారు. 1942 లో రహస్య జీవితం గడిపారు. 
1956 లో క్రీర్తిశేషులైరి. 

సీదొౌబతు అ చం దమౌళి 
౧ =D 

తండి నాగరత్నం. 

జ న్మ సల౦ దివి 
(“2 

తాలూ కొ పెదక్ర శృేపల్లి 

పాలొని, 
౧ 

అయ్యారు. 

రోజుల తరువాత వదలి 

వేశారు. వ్యష్షి సత్యా గహంలోను, క్విట్ ఇండియా 
ఉద్య మంలోను వాళ్ళన్నారు. ఖాదీ ఉద్యమంలో 

పనిచేశారు. 

ఇ రను 
అ 

అయిదు 

భ్ ర్త వెంకటరామయ్య. స్వ్య్మగామం దివి తాలూకా 

కోడూరు. శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 81_8-1982 



నుంచి సంవత్సరం కఠినశిక్షను వెల్లూరు, కన్ననూరు 

జె ళ్శలో అనుభవించారు. 

సుసర్హ క్చేష్టమరూ ది 

జన్మస్థలం దివి తాలూకొ పెదక శ్శేపల్లి. సంగీత 

విద్వాంసులు. మహాత్మాగాంధి ఉద్భోధతో పభా 

వితులె, తన ఫిడేల్ను ఆవల పారవేసి, మగ్గం 

చేపటి. ఖద్దరు వస్తోంత్పత్సిని స్వయంగా - సాగించారు. 

అంటరాని "తనానికే క వ్యతిరేకంగాను, హరిజనోద్దర ణకు. 

ఖద్దరు వ్యాస్పికి విశేషంగా కృషిచేశారు. 

సూదివల్లి వెంకయ్య 

తం(డి వెంక పేశ్వరు. జన్మస్థలం దివి తాలూకా 

అవనిగడ్డ, వ్యాపారి. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్ల్ 

న్నారు 2671830 న రెండు సంవత్సరాలు కఠీన 

శిక్ష విధించారు. రాజమం(డి, అలీపురం, జె జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. గాంధీ-ఇరిన్ ఒప్పందంతో 

14.8.-1881న విడుదలయ్యారు. 

సూరవనేని వెంకటరత్నం 

తండి వీరయ్య. దివి తాలూకా పెడసనగల్లు 

వొ _స్తవ్యులు: ర రెతు. ఉస్వు సత్యా గహ ఉద్యమంలొ 

పాల్గొన్నందు దుకు 147. $0 న న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు." 20) జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో మరో రెండు 
వారాల కఠిన శిక్ష “ఐధించబడింది- రాజమం డే 

“సెర్మటల్ జఇలో స్క్షను అనుభవించారు. 
చం CO 

రవనేని వరయ్య 

తెండి బాపయ్య. 

జన్మస్థలం దిది 

ఆరునెలల మూడు 

12.7-1980 నుంచి. 

త? 

వారాల క్రఠినశిక్షను రాజమండి, ఆలీపురం జై శలో 

అనుభవఏంచారు. తిరిగి శాసనో ల్లంఘనంలో పాల్గొని 

తీ్మీవమైన లారీచార్జీకి గురిఅయ్యారు. 1-0-1932 

నుంచి ప దెనిమిది నెలల కఠినశిక్షను రాజం డి, కస్న 

నూరు జై శ్ళలో అనుభవించారు 

సూరవకేని రంగారావు 

పడ ససగలు. 1982 

లాశీచారికి గుర 
జ 

జన్మెస్తలం దిన తాలూకొ 
థు 

శాసనో లం్హసనంలో సాలొని, 
32) ౧ 

య్యారు. 

సూరవనెని గోపాలకృష్ణయ్య 
రం 

తండి పీరయ్య. దిని తాలూకా 

పెడసనగల్లు. రైతు. శాసనోల్లంభునంలో పాల్గొని, 

9-9-1932 నుంచి 7 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి 

జైలులో అనుభవించారు. 
రజా 

జన్మస్థలం 

సూర్యదేవర కృష్ణ దేవరాయలు 

తండి పద 

పిచ్చయ్య. జననం 

1812, డివి తాలూకా 

వేములప లి. ఉప్పు 

సత్యాగహం లో 

బండరు సత్యా గహ 

శిబిరంలొ చేరారు. 

(గామాలలో జాతియ 

జెండ లను ఎగుర వేసి, జాతీయ నినాదాలు గోడల పె 

రాసూ, స్వాతం త్య సందేశాలు (ప్రజలకు అందిం 

చారు. శాసనోల (ఘన కాలంలో గుంటూరుజిలా 
ag) టి. 

చేబోలులో లాఠీఛార్జీకి గురయ్యారు. గుంటూరుజిల్లా 
ae 

'రేపలె తాలూకా జిలేప లిలో విదేశ వస్రదహన కార్య ణ్ ణల లి 
(కమం నిర్వహించారు. అస్పృశ్యతా నివారణకు 

కృషిచేశారు. 



భట్ల 
కామినేని వెంకటప్పయ్య 

తండి సూరయ్య. 

జననం 10-8-1906 

దివి తాలూకా భట 

సెనుమ్మరు. రె తు. 

1920లో ఆంగ్లవిద్యకు 

స్వస్తి చెప్పి, ఆంధ 

జాతీయ కళాశాలలో 

చేరారు. స్వగ్రామంలో 

ఖద్దరు కెం_దాన్ని ఏర్పాటుచేసి, ఖద్దరు పచారాన్ని 

పెద్ద ఎత్తున సాగించారు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో 

పాల్గొని ఆరు నెలల మూడు వారాలు కఠిన శిక్షను 
127-1980 నుంచి రాజమం[డి, అలీపురం జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. శాసనోల్లంఘన కాలంలో “వీరభారతి' 
రహస్య స్మత్రిక నడుపుతూ, అరెస్టు అయ్యారు, 

రహస్యాలు వెల్లండించమని పోలీసులు స్పృహతసప్పే 
వరకు లారీఛా ఛార్జీ చేశారు. 1-3-1982 న అరెను 

చేసి, 8-8-1052 న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష, రు. 18607. 
జరిమానా విధించారు. కృష్ణాజిల్లాలో రై తు ఉద్యమ 
నిర్మాతలలో పముఖులు* తారు కృష్ణాజిల్లా 
కాం[గెస్ సంఘం కార్యకర్త రగా పనిచేశారు. “మద్య 
నిషేధం, హరిజనోడ్డరణ, లె లె(బరీ. ఉద్యమాలలో 

పనిచేశారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 

రహస్యంగావుంటూ పనిచేశారు, (ప సుతం 
తెలంగాణాలో వుంటున్నారు. 

కామినేని సత్యనారాయణ 

దిని తాలూకా భట్ల పెనుమ్మరు వౌ _సవ్యులు- 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ మంలో 25_1_ 82న తీ వంగా 

లాఠీచార్జీ కి గురి అయ్యారు, 

కామినేని వెంకటరత్నం 

భట్ల పెనుమ్మరు వా స్తప్యులు. శాసనోలంఘనోద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 25..1_82న లాఠీఛార్తీకి గురై 
శిక్షింపబడ్డారు. 

పెనుంవంర్రు 

కోనేరు గొపాలకృష్ణయ్య 

తండి పిచ్చయ్య. జన్మస్తలం దిపతాలూకొ భట్ల 

పెనుమ్మరు. విద్యార్థి దశలోనే ఉప్పు సత్యా గహంలో 
పాల్గొన్నారు 5-8-1930 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన 
శిక్షణను రాజమండ్రి, అలీపురం జె జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు. 14-5-1982 వ దిఎతాలూకౌ శ్రీకాకుళంలో 
కల్లుపాకల ముందు పికెటింగ్ జరిపి, తీ, _వమెవ లాఠీ 

చొర్జీకి గురై, స్పృహ తప్పి సడ పోయారు. 
2_7-1982 న గుంటూరులో జరిగిన రాజకీయ మహో 
సభకు హాజరై , మరొకసారి అరెస్టు అయ్యరు. 

గొట్లిపాటి సూర్యనారాయణ 

తండి అప్పయ్య. దివి తాలూకా భట్ల పెనుమ(రు 

వాస్తవ్యులు. రెతు, ఉప్పుసత్యా గహంలో పాల్గొ 

నారు. 19-6-30న ఒక సంవత్సరం  కఠినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమం।డి. వెల్లూరు జై ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు. గాంధీ=ఇరి న్ “ఒడంబిడిక ఫలితంగా 

12.8_31న విడుదలయ్యారు. 

తండి నాగయ్య. జన్మస్థలం దివితాలూకా భట్ల 

పెనుమరరు. రైతు, ఉస్పు 'సత్యా[గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 1427-1880 న ఆరునెలలు కథినశిక్ష, 

రు. 20 జరిమానా విధించారు. రాజమం(డి జెలులో 
శిక్ష అనుభవించారు. - 

గొట్టిపాటి నాగభూషణం 

తండి రామయ్య 

1906 లో భట్ల పెను 

మరులో జని గ్టించారు 

రైతు, ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహంలో పాల్గొ 

నగా 14=7=*1080 న 

ఆరుమాసముల కఠిన 

శిక్ష రు. 20లు జరి 

మానావిధింపదిదంది. రాజమం; డి, ఆలీపరం శె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 



చలసాని సూర్య, పకాశరావు 
తండ్రి కంచయ్య, 

జననం 1914 దివి 

తాలూకా భట పెను 

మరు. “1929లో 
ఐలూరు (గ్రామంలో 

కౌం(గెస్ జెండా 

ఆవిష్కరణ కార్య 

(కమంలో పాల్గొ 

న్నారు. [1880లో గొట్టి 

పాటి (బ్రహ్మయ్య నాయకత్వంలో అవనిగడ్డలో పికె 

టింగ్ లో పాల్గొన్నప్పుడు, లాఠీచార్జీ చేసి, రెండురోజులు 

పోలీస్లాకప్లో వుంచి వదిలి వేశారు. 105 2ళా సనో ల్లం 

ఘనంలో తన స్య(గామంలో కల్లు దుకాణంముందు 

పికెటింగ్ చేసి మొ త్తం ర్సార్లులా కీచార్తీ కి గురయ్యారు. 

ఒకసారి పోలీసులు చెరువులోకి ఈడ్చి పారేశారు. 
4-6=1982న 18 నెలలు కఠినశిక్ష విధించారు రాజ 

మం(డి జెలులో శిక్ష అనుభవిస్తూ అన్నిరకాల 

జె జై లుశిక్షలు-సెగ్రగేషన్, చేతులకు. బేడీలు, కాళ్ళకు 

చేకులకు బేడీలు. నెలరోజులపాటు సోలిటరీ కన్ ఫెన్ 

మెంటొవంటి శిక్షలను అనుభవించారు. లాహోర్ కు Cc 

శేసు వీరులకు రాజమం(గి జైలులో సదుపాయాలు 

సమకూర్చుటంలో పముఖ పాడ, వహించారు. జై లు 

లోనే అతివాద రాజకీయాల వై ప్ప మొగ్గి, విడుదల 

అనంతరం, జిల్లాలొ యువజన, రె తు వ్యవసాయ 

కూలీ ఉద్యమాలకు స హాయపడ్డారు. "ఇబహీంపట్నం 

ధర్మల్ సై సెషన్, వాగన్ వర్కు-షాపుల స్థాపనకు కృషి 

చేసిన ప్రముఖులలో ఒకరు. (పస్తు సుతనివానం విజయవాడ. 

జిల్లా స్వాతంత్ర్య సమర యోధుల సంఘం కోశాధికారి. 

చలసాని బసవయ్య 

జన్మస్థలం దివి తాలూకొ భట్ల పెనుమ రు. 1932 

శాసనో లంఘనంలో శ్రీకాకుళంలో కల్లు పాకల ముందు 

పికెటింగ్ చేసి, లారీ ఛార్జికి గు ర య్యా రు 

14-56-1982 న స్పృహ తప్పి పడిపోయే వరకు 

లారీ దెబ్బలు తిన్నారు. గుంటూరు రాజకీయ 

మహాసభకు హాజరై 2_7- 19082 న అరెస్టు 

అయ్యారు. 

లొకి 

చలసాని గంగాధరరావు అనే గంగయ్య 

ల్ నారయ్యు. 

జన్మ స్ట ల౦ దివి 

తాలూకా భటపెను 
“తట. 

సత్యా_గహ కాలంలో 

కలుదుకాణా ల 
a) 

ముందు పికెటింగ్ 

చేసి వారంకోజులు 

బ్జెలులొ నిర్పంధితులుగావునాారు. 1982 శాస 

నోలఘనంలో శ్రీకాకుళం, ఘంటసాల మున్నగు 

గ్రామాలలోని కలు దుకొణాలముందు,బెజ వాడ, బందరు 

పట్టణాలలోని వి దేశీ వనా9లయాలముందు. ఆంధ 
రత్న భవన్ష ఫనరాాకమణకు. జరిపిన పికెటింగు 

లలో పాల్గొని తీవ లాఠీఛార్జి లకు గురయ్యారు. 

11-5-1989 నుంచి ఆరుమాసాల కఠిన శిక్షను రాజ 

మండి జైలులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో పాల్గొనా న్నారు. రు. £t0/_ జరిమానా 

విధించారు. 16. 102 1942 నుంచి ఆరునెలలు కఠిన 

శిక్షను అలీపు:౦ జై లలో అనుభఏంచారు, 

చలసాని వాసుదేవరావు 
తం(డినుబ్బయ్య 

జననం 1918 దివి 

తాలూకా భట్రపెను 

మ్శరు. రైతు. 'ఆం౪(ధ 

జాతీయ కళాశాలలో 

చదువుతూ జాతి 

యోద్య్య మ ౦ లో 

పాల్గొనడానికి చదువు 

మాని వేశారు. స్వ(గ్రామంలో హరిజన దేవాలయ 

ప్రవేశ ఉద్యమంలో (పముఖపా(త్ర వహించారు. 

ఖాదీ (పడారంలో పాల్గొన్నారు. రైతు ఉద్యమ 

నిర్మాణంలో (ప్రధాన పాత వహించారు 1987 లో 

ఇచ్చాపురం నుంచి మాసు వరకు 1400 మెళ్ళ 

పొడవు నై తు పాదయాత్రకు నాయకత్వంవహించారు. 

రెండవ (ప్రపంచయుద్ధకాలంలో అజ్ఞాతవానంగడిపారు. 

॥ నక 
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రాష్స్రంలో కమ్యూూనిస్తు స్తు ఉద్యమ నిర్మాతలలో ఒకరు 

చలసాని సతారామయ్య 

తండ్రీ శోభనా[ది. 

జన్మ స్ట ల౦ దివి 

తాలూకౌ భట్లపెన 

మ(రు.రై తల పస్తుత 

నివాసం గుడివాడ, 

1982 శాసనోల్రంఘ 

గెంలో విదేశీ వస్తా 

లయం ముందు 

కౌం(గసు పికెటింగ్ చేసి, లారీ దెబ్బలు తిన్నారు. 
కరస(శతాలు పంచుతుండగా, అరెస్టుచేసి, సబ్ జై లులో 

రెండు నెలలు నిర్భంధించారు. 91- 10. 1932 "న ఆరు 

మానాల క్రశిన శిక్షను, రు. 558/- ల జరిమానాను 

విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు, 

చలసాని జగన్నా ధరావు 

తండి వెంకటరత్నం. 

జన్మస్థలం దివితాలూకా 

భట్ల పెనుమ్మరు. బహ్మ 

చారి. దేశంకోసం 

(నాణాలు అర్చించిన 

యోధులు.శాసనో లంఘ 

నంలో పాల్గొన్నా ఎరు 

4. 6= 1082న 18 నెలల 
కతినశిక్ష ఏధించారు. రాజదుం డి, బళ్లారి. జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. తరువాక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లో 
చేరారు. 1949లో సోలీను కాల్పుల్లో మరణించారు. 

చలసాని బసవయ్య 

తండి వెంకట 

రత్నం. జప్మస్థలం. 

దివితాలూకా భట 

పెనుదుురు. 1918 లో 
పెదకళ్లే పల్లిలో జరిగిన 

కాం! గెన్ సమావేశానికి 

హాజరై, హోమ్రూల్ 

ఉద్యమంలో పాల్గొ 

క్ శగాజి ల్లా నాంతంలpత్య 

న్నారు. 1921లో విబయవాడ ఏ. ఐ, సి.సి. 
సమావేశానికి వాలంటీరుగా పనిచేశారు. స్య(గామంలో 
గాందీ వి గహ (పతిష్టాపనకు కృషి చేశారు ఖచ్చిరు 
పచార ఉద్యమంలో పాల్గొనా న్నారు. 1980 ఉప్పు 
సత్యాగ్రహ 0 సందర్భంలో బందరు సత్యా గహ 

శివిర నిర్వహణ బాధ్యతలు వహాంచారు. బందరు 
కోనేరు సెంటరులో జెండాపీరునితో పాటు లాఠీచార్జీ కి 
గురయ్యారు. (పస్తుత నివాసం దివితాలూకా నాదెళ్ళ 
వారిపాలెం. 

చలసాని వాగేశ్వరరావు 

త౦ (డ్రి పరభ్యదయ్య, జన్మసలం దివితాలూకా 
భట్టపెనుమ రు, రతు. 1982 శౌసనోలంఘనంలో 
దివీతాలూకా గ్రీకాకుళంలో కలు _ పొకలముందు 

య పికెటింగ్ చేసి. తీవమెన లాఠీఛారీకి గురె, 
స్పృహ కోల్పోయారు. 88 18.1882 వ ఆరు నెళల 
కఠినళిక్ష, రు 56 0/_ జరిమానా విధించారు. రాజ 
మండి జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

చలసాని నారాయణమూర్తి 

తండి వెంకటరత్నం. జన్మస్థలం దివి తాలూకౌ 

భట్ల పెనను(రు. రైతు. ఉప సత్యాగహంలొ 

పాల్గొన్నారు. 12-7-1980 నుంచి ఆరుమాసాల 

మూడువారాలు కఠినళశిక్రను రాజమండ్రి జె లులో అను 

భవించారు. స్వగ్రామంలో కల్లు పాకలముందు ప్3ె 

టింగ్ చేసి 22-1.1082న తీవ్రమైన లాఠిచారీకి గుర 
య్యారు తిరిగిబందరులొ 18_8_ 1932న విదేశీ వసా? 
లయాలముందు. పికెటింగుచేసి మరొకసారి లాఠీచార్జీ కి 

గురయ్యారు. (గామాలలో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ 

ఆవశ్యకతను గురించి (ప్రచారం చేశారు. 4..6..32న 

18 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి జై లులో 

శిక్ష అనుభవించారు. 81-8. 1988న విడుదలయ్యారు. 

పస్తత నివాసం విజయవాడ. 

చలసాని శ్రీరాములు 

'దివితాలూకా భట పెనమ్మరు వాస్తవ్యులు. 1982 

శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో రెండుసార్లు లాఠీచార్జి 

చేయబడ్డారు. 



నమలయోధుల చరి/త 

చలసాని కుటుంబయ్యు 

జన్మసలం దివితాలూకౌ భట పెనుమ(ర్రు. శాసనో 

లంఘనంలో పాల్గొని, 25-1-1952న తీవ్రమైన లాకీ 
చార్నీకి గురయ్యారు. 

చలసాని కోటయ్య 

జన్మస్థలం దివితాలూకా భట పెనుమ(రు. 1998? 

శా పనో ల్లంఘనంలో పాల్గొని, లాలీచారికి గురయ్యారు. 

చేకూరి విరయ్య 

జన్మస్థలం దివి తాలూకొ భట్ల పెనుమ్మరు 1932 

శాసనోలంఘనంతో పాలొని లారీచారీకి గురయ్యారు. 
(ag) ౧ ళో 

దేవినేని వెంక టామయ్య 

దిన తాలూకౌ భట్ల పెనుమ(రు వా స్తవ్యులుం 

1982 శాసనోల్లంఘనో వ్యమంలొ పాల్గొనా రు లాఠీ 

చార్జికి గురిఅయ్యారు. 

దేవినేని కోటయ్య 

జన్మస్థలం దివితాలూకౌ భట్ల పెనుమ్మరు. 1982 

శాసనో ల్లంఘనంలో పాల్గొని, లారీదెద్సిలు తిన్నారు. 

దేవినేని భీమయ్య 
తండి రామ 

లింగయ్య. జన్మ 

స్థలం దివితాలూకౌ 

భిట్ల పెనమ్మరు 

రైతు. ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహంలో పాల్గొని 

12-7-1990 నుంచి 

ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్షను రాజమం డి జైలులో అనుభవించారు. తిరిగి 

శాసనోలంఘనంలో 25-1-1882న తీవ్రమెన లాఠీ 

చార్జీ క “ొసరయ్యారు. 16-1-1882 న అరెస్టుచేసి 

బందరు సబ్ జె లులో నిర్బంధించారు. 14_5= 1882న 

శ్రీకాకుళంలో కల్లుపాకల ముందు పికెటింగ్ చేస్తూం 

డగా తిరిగి తీవ్రమైన లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. 
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4_6_1992 నుంచి 18మాసాల కఠిన శిక్షను రాజ 

మండి సెంట్రల్ జైలులో అనుభవి(చి,8 1-6 _ 1888న 

విడుదలయ్యారు. 

“దేవినేని నరసింహం 

జన్మసలం దివితాలూకౌ భటపెనుమరరు, 1932 

6 
aa) 

శాసనోల౦ఘన౦లో పాల్గొని, లారీ ఛార్జిక్ 

గురయ్యారు. 

పింగళి వెంకయ్య 

తం డ పాను 

మంత రాయుడు 

జననం 28-1876. 

దివితాలూకౌ భట్ల 

పనుమ(రు. స్వా 

మం. దివితాలూకౌ 

యారగడ. కరణం. 
౧ టె 

బందరులో ఉన్నత 

విద్యాభ్యాసం. కొలంబోలో కేం(ిడ్డి సీనియర్ 

పర్రీక్షకు హాజరై, ఉత్తీర్ణులయ్యారు. భారత జాతియ 

పతాకం(కాం్య గెస్) సృష్టిక ర్త 19వ యేట ద
క్షిణా(ఫికా 

టోయర్ యుద్దంలో పాల్గొన్నారు.క
ొ ౦త కాలం రైల్వే 

గారుగా పనిచేశారు. జపనీస్ భాష అభ్యసించారు. 

ఉ త్రరభారత దేశంలో అయిదేళ్ళు గడిపి |బిటిమ 

(ప్రభుత్వాన్ని కూల్యద్రోయటానికి అనేక మంది విస్తవ 

కారులతో సంబంధాలు పెట్టుకొన్నారు. వ్యవసాయ 

శాస్త్రంలో ఆస క్తి-అభిని వేశం వుంది. 1 బిటిషు
 రాయల్ 

అగికల్చరల్ సాసైటీ సభ్యులుగా నియు కులయ్య
ారు. 

బందరు జాతీయ కళాళాల విద్యార్దులకు వ్యవసాయ 

శాస్త్రం, గుర్రపుస్వారీ, _సాథమిక సెనికశిక్షణలో 

శిక్షణ గరిపారు. సన్యత్ సేన్ జీవిత చరి।త్రరాసి 

దేశ (ప్రజలలో విష్ణవో శ్రేజం కల్లించ డానికి పయ 

త్నించారు. జాతీయజెండా ఆవశ కతపె (గంథం 

రిచించి జాతీయ కొంగెస్ చేత ఆ ఆవశ్యకతను 

గు ర్తింపచేశారు. శఎ7=10608 న విజయవాడలో 

కీ రిశేషులె రి. 
లీ ర 
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పోలవరపు 

దివితాలూకా భట్ల పెనుమ(రు వాస్తవ్యులు 
బందరులో విదేశీవన్త దుకాణాల ముందు, 5 
దుకాణాలముందు పికెటింగ్ చేశారు 22.1-82న 
15-9-82 న అరెస్టు చేసి లాఠీచార్జీ చేశారు. 

సత్యవారాయణమూ ర్రి 

యలమంచిలి భాస్కర రావు 

తండి హనుమయ్య. జననం 5=2=1[$988 శవ 
తాలూకా భట్ల పెనమ్మర్రు. రైతు. హిందీ విద్వాన్. 
ఆంగ్ల విద్యను బహిష్కరించారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్య మంలో పాల్గొనా ఎరు. రహస జీవితం 
గడిపారు. పటి యిచ్చిన వారికి రు [0 [/_ పారి 
తోషిక కొన్ని పోలీసులు పకటించారు. 5_7-1943 న 
అరెస్తు చేసి, *డి.ఐ ఆర్. (కింద మూడు సంవత్సరాల 
తొమిిది నెలల పదిహేను రోజులు కఠిన శిక్ష 
విధించారు. అలీపృరం, వెల్లె గ శానిదోరియం శె జైళ్ళలో 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

శిక్ష అనుభవించారు. _ 80-3-1946 న 

ఉత్తర్వు మేరకు విడుదలయ్యారు, 
కాం_గను స్థావకులలో ఒకరు. 

వపభుత్య 

ఆం|(ధ యూత్ 

తం(డి వెంకట 

రత్నం. రె తు. డివి 

తాలూకా “భట్లపెను 

మరు వాస్తవ్యులు. 

కలుదుకాణాల 

ముందు పికెటింగ్ 

చేస్తుండగా దివి 

య య. తాలూకా (్రీకాశఃశం 

లో 11-5-1939న న తవమైన లాఠీచార్జీకి గురయ్యారు. 
22-6-1992 న 6 నెలల కఠిన శిక్ష విధింసబడగా 
రాజమండి సెంటర్ జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

ఫు౦టసొల 
అకురాతి వీరరా భఘువయ్య 

తండి రెడైమ్మ,. జననం 1908న దివితాలూకా 
ఘంటసాల. 1932 శాసనోల్ల ౦ఘనంలో కోసూరు 
(గామంలొ తాటిగెలలు నరికి అరెస్టయ్యారు. | పస్తుత 
నివాసం గుంటూరు జిల్లా మం గళగిరి. 

గెట్లవాటి టూ య్య 

తండ్రి వీరరాఘ 

వయ్య. జననం 

అా12.1898 దివి 

తాలూకౌ ఘంటసాల. 

బందరు నోబుల్ 

హెన్కూూూ లు.లో 

విద్యాభ్యాసం. రై రెతు 

పెద్దగా సే బరి రొందారు. 

1917లో లర్ వయోజన విద్య ఉద్యమాలు నిర్వ 

హించారు. 1920లో “ఓటు చేయకండి” అని (పచారం 
చేశారు. జిల్లా కొంగెస్ అధ్యక్షులుగా, బందరు 
తాలూకా బోర్డు అధ్యక్షులుగా, తూ ర్చుకృష్ణా ఖాదీబోర్లు 
అధ్యక్షులుగా“ పనిచేశారు. ఘంటసాలలో చోరథా స సంఘం 
స్థాపించారు. జమీందారీ రైతు ఉద్యమ ప్రారంభ 
కలలో ఒకరు. సెమన్ “కమిషన్ దిహిష్కరణలో 
పాల్గొన్నారు. 1980లో అప్పటి మద్రాసు రాష్ట్ర గవ 
ర్నరుబిందరు రాక సందర్భం లోన ల్లజెం శాల ప్రదర్శన 
నిరకహొంచారు. అందుకు 15..8._ 1080న సంవత్సరం 
ఆరువారాల కఠినశిక్ష విధించారు. రాజనుం డ్రి, దిరం 
పురం, వెల్లూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1882 
శాసనోల్రంఘనంలో పాల్గొన్నారు 15_1_1982న 

రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష, రు. 1000 /- జరిమానా విధించారు. 
రాజమం డి, బళ్లారి, మధురై, కడలూరు. జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. 1988లో ఘంటసాల దేవాలయం 
లోకి హరిజనులను (పవేశ= పెట్టారు. 1987లో నంద్యా 
లలో జరిగిన ఆంధ రాజకీయ మహాసభకు అధ్యక్షత 
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వహించారు. 19837. 40 మధ్యకాలంలో ఆం ధ్ర రాష్ట్ర 

కాంగెస్ (పథాన కారందరి,గా పనిచేశారు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 25-8-1842 నుంచి 

9_12_1944 వరకు వెలూరు తంజావూర్ బో జైళ్ళలో 

డిచన్య్యూగా పున్నారు. 1962 నుండి 19864 నరకు 

ఆం(ధపదేళ్ కాం_గెస్ అధ్యక్షులు. 1964 జులై నుంచి 

1968 జూన్ వరకు ఆంగధంః పడేక్ శాసనమండలి 

అధ్యక్షులు. 

గెౌ(ంవాటి వెంకట సుబ్బయ్య (కినాన్) 

తండి అప్ప య్య. దివితాలూకౌ 

ఘంటసాలలో. 1998లో జన్మించారు “కిసాన్ 
సుబ్బయ్య” గా పేసిద్ధులు. 1929లో ఖద్దరు ఉద్యమ 

సంచారంతో గాందిజీ ఘంటసాల వచ్చినపుడు 

కాం(గెస్ వాలంటీర్ల కు పీరు సేనాధిపతిగా వ్యవహరిం 

చారు. వీరి నాయకత్వాన (ప్రజలు (క్రమశిక్షణగా 

(కార్య 
సరస్వతమ్మగారు కూడా కల్లు దుకాణాల పికెటింగ్ 

ఉద్యమంలో. పాల్గొని వెళ్లారు. ఆమె 

గాంది జీకి మెడలోని బంగారు గొలుసు ఇచ్చారు.) 

కృష్ణాజిల్లా జమీందారీల రద్దు శై ౩ రిపోర్టు వాయడానికి 

వచ్చిన "ప్రకాశం కమిటీ ముందు. సాక్ష్యాలను సమీ 

కరించుటలో ఎక్కువ కృషి చేశారు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో 97-5-90 నుండి 6 నెలల కఠిన శిక్షను 

రాజమండ్రి, వెలూరు, అలీసేరం జై శ్ళలో అనుభవిం 

చారు. 1982 ఆంధ రాజకీయ సభలకు హోజర 

య్యారు. 1882 శాసనోల్లఘన ఉద్యమకాలంలో 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, రు. ర00/-లు జరిమానా 

విధించబడింది. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ఏ నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 

సంఘాధ్యక్షులుగా పనిడేశారు. 1170 డిసెంబర్ 10 న 

ఉండడం చూసి గాందిజీ (ప్రశంసించారు. 

జ జైలుకు 

దివి తాలూకా రెతు 

క్రీ ర్తి శేషులయ్యారు. 

గొ ౦వాటి సరస్వత మ్మ 

కిసాన్ వెంకట సుబ్బయ్య గారి పత్ని. 1908లో 

జననం. ఘంటసాలలో 29-8-98 న కలుదుకాణాలు 

పికెటింగ్ చేయగా 2-4-89 న మూడు మాసాల 
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శిక్ష విధించారు. గాంధీజీ పర్యటన సందర్భంలో మెడ 

లోని బంగారు గొలుసును, గాంధీజీకి 

సమరించారు. 

గాజులను 

పండిత గొ| రెవాటి వెంకట సుబ్బయ్య 

తంగడి వెంకన్న. 

జననం 1-6..1898 

ఘంటసాల వాస 

వ్యులు. రె తు.ఉప్పు 

స త్యాగ హాం౭ంలో 

షా ల్గొ న్నా రు. 

275-90 నుండి 

రాజమండ్రి సెం్యటల్ 

ఇలలో మూడు నెలల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

151 లో చదువుకు స్వస్తి చెప్పారు. 1818 లో 
కాం(గెన్-ముస్టిమ్ లీగ్ ప్రణాళిక పైన వివిధ గామా 

లలో సంతకాలు సేకరించారు 1118 జిల్లా వాం 

సభ్యులు _ జిల్లా కాం_గెస్ కమిటీ అదేశానుసా 

ఫలానా అేదీ “వరకు భూమి శిస్తు ఇవ నవద్దు” లనే 

నిర ర్హయానిష్ని ఆచరించారు. 

హిందీ బెంగాలీలు చదివారు. బహుశ (గంధక ర్త రం. 

జీవితచరి తల రచయితగా (సిద్ది చెందారు. సాహిత్య 

అకాడమీ అవార్డులు హొ ండారు. వృద్దాప్యంలో నేడు 

కూడా రచనా వ్యాసంగం విడనాడలేదు. 

గౌ రెవాటి కంటు ంబమ్ము 

కండ సీరమాచనేని బుచ్చయ్య. భర్త పండిత 

వెంకటసుబ్బయ్య స్వ(గ్రామం దివితాలూకా ఘంటసాల. 

హిందీ, సంస్కృత భాషలలో సరిచయం కలదు. 

29-9-1988 న ఘంటసాలలో కల్లు దుకొణాలముందు 

పిళెటింగ్ చేయగా, శీ నెలలు కఠిన శిక్ష అనుభవిం 

చారు. క్రీ ర్రిశేషులైరి. 
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గొ రెపాటి చిననరసింహం 

తం(డి కోటయ్య. 

5-4-1902 లో దివి 

తాలూకా ఘం౦ట 

సాలలో జని్మాంచారు 

రైతు. 1880 శాసనో 

అంఘనంలో కలు 

పాకలముందు పికె 

——— టింగ్ తాటి గెలలు 

నరికే కార్య (కమానికి ఆధ్వ ర్య ౦ వహించగా 

అరెస్టుచేసి, 4-2-193! న ఆరునెలలు కళిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమండి, అలీపురం జెళ్ళలో శిక్ష 
అనుభవించారు. తిరిగి తన (గ్రామంలో 9.21932 న 

22-2-1992 న పికెటింగ్ చేసి, తీవ్రమైన లారీచార్తీ 
లకు గురయ్యారు. ఆరునెలల కఠిన శిక్ష రు. 500/- 

జరిమానా విధించారు. జరిమానా వీరు చెల్లించలేదు. 

వీరి భూములు వేలం చేయగా ఎవరూ ' కొనలేదు. 
అభ్యుదయ కార్య కమాలన్నిటిలోనూ వీరు పాల్గొ 
న్నారు. 1928- 28 వరకూ నడిపిన “దేగ్టోగదా 

నాగేశ ్ యరరావుపంతులు ఖద్దరుసంస్ల కొర్యవిర్వక 

వీరి చేతిమీదుగా జరిగింది శ్రీపట్టాభి గారు" బుషివంటి 

వాడు” అని ఏరిని (పశంసించారు. నీశ-ర5్=772 న వీరు. 

శ్రీ ర్రిశషులయ్యారు. 

గొ రెపాటి లక్ష్మీ కాంతమ్మ 

ఏరన్న. భర్త చిననర 

సింహం. జననం 

1007 దివితాలూకా 

ఘంటసాల. _29._9_ 

83న తన (గ్రామంలో 

కల్ల్పుపాకల ముందు పికెటింగ్ చేసి, అరెస్తు అయ్యారు. 
2 41-1989 న మూడు నెలలు శిక్షవి ధించా చారు. 

కో జిల్లా న్వొతంత్య 

చెరుకువాడ వెంకట నరసింవాం 

త౦(డీ సీతా 
రామయ్య. జననం 

1-8_1887దివితాలూకా 

ఘంటసాల. 1906 లో 
మద్రాసు యూనివర్సిటీ 
మె(టిక్యులేట్. ఫస్టు 

క్రాసులో “లా"చదివిపరీ క్ష 

ఫీజు క ట్లు కోలేక 

మాని వేశారు. దేశాభిమాని “కృష్ణా పతికి సబ్ 
ఎడిటర్గా పనిచేశారు. 1910 నురచి 1919 * వరకు 
గుడివాడ తాలూకా కొతవరంలో ఆంధ లక్షీ డ్రి 
జాతీయ వివ్యాలయంి స్థాపక నిర్వాహకుడుగా అనేక 
మంది (కముఖ స్వాతం త్య సమర యోధులను 

తీర్చిదిద్దారు. అనంతరం ఆంధ జాతీయ కళాశాలలో 

అధ్యాపకులుగా చేరారు. అనేక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 
లలో పనిచేశారు. 1921 సహాయ నిరాకరణలో 
పాల్గొని ఒక ఏడాది కఠిక శిక్షను, ఉప్వుస సత్యాాగహంలో 
పాల్గొని 224-1930 నుంచి సంవత్సరం కఠిక శిక్షను 
రాజమం డి, వెల్లూరు, కడలూరు జై ళ్ళలొను, తిరిగి 
శాసనోల్త ంఘనంలో పాల్గొని, 7-1-1932 నుంచి 
సంవత్సరం కఠినశిక్షను" రాజమం[డి, కడలూరు 
జైళ్ళలోను అనుభవించారు. మంచివ క్ర “ఉపన్యాస 
డిండిమ”గా “పేరుపొందారు. స్వాతర్యత్య పోరాట 
కాలంలో వివిధ జిల్లాలలో పర్యటించి (పజలను తన 
(పసంగాలతో ఉ శ్రేజప రారు నిర్మాణకార్య కమంలో 

పాల్గొన్నారు. సనక (గ్రంథాలు రచించారు. 

200 1964 లో కీర్తి శేషు లె రి. 

దోనేపూడి సీతారామయ్య 
EG వెంకటరాయుడు. దివితాలూకౌ ఘంటసాల 
వాస్తవ్యులు. రైతు. ఉప్పు సత్యా_గహంలో నాలొ 
న్ నోరు 27.5.0 నుండి తొమ్మిది నెలల కఠినశిక్షను 
వెల్లూరు, అలరీపురం. జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1982 
శాసనోల్ల ంఘనోద్య మంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

దోనేపూడి బాలమ్మ 

తండి వేమూరి లక్ష్మయ్య. భ ర్త సీతారామయ్య 
స్వగ్రామం దివి తాలూకా ఘంటపా ల. 1981 శాసనో 



నవులయోదుల చం/త 

ల ౦ఘనంలో అరెస్టు అయ్యారు. జెలు శిక్ష అను 

భవించారు. 

బోయపాటి కృష్ణారావు 

తండి దేవన్న. జన్మస్థలం దినితాలూకొౌ ఘంట 

సాల. రైతు, ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొని, 

27_5 1880 నుంచి 9 నెలల కఠిన శిక్షను తిరుచునా 

పలి, అలీపు*ం జైళ్ళలో అనుభ ంచారు. 
ళం రు 

వక లూరు తౌలూకౌ 

అటూరి వెంకటసుబ్బయ్య 
య అ 

తండి సరసయ్య. 

జన్మస్థలం కైకలూరు 

తాలూకాపోలుకొండ. 

3 తు. శాసనోలం 

ఫునంలో తీవమెన 

లా రీ చారీ కి 
జ 

గురయ్యా రు, 

i ./ 296.1982 నుంచి 

ఏకాది కఠిన శిక్షను రాజమండి జెలులో అను 

భవించారు. 10..4_1988 న విడుదలయ్యారు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పుట్టచెరువువద్ద రైలు పట్టాల 

పీకి వేత కేసులో ముద్దాయి. రు, 200/_ జరిమానా 

విధించారు. 

అడ్డల ఆనందరావు 

3 కలూరు తాలూకా మొఖాసా కలవపూడి నివాసి. 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో రైలు పట్టాలు 

ఖ్ 

£5 

వేమూరీ వెంకటధామయ 5 

తంగడి రత్తయ్య. 

జననం 1808 దివి 

తాలూకా ఘంటసాల. 

రై తు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

275-1990 నుంచి 

తొమ్మిది మాసాల 

కఠిన శిక్షను రాజ 

మండి. వెల్లూరు అకిపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

అల్ 

వినిద గాసూలు 
షీ 

జో 

పీకి వేత, తంతి తీగెలు [తెంచి వేత చర్యలకుగాను 

డి.ఐ.ఆర్. క్రంద అరెస్తు చేశారు. మెనరు అయినందున 

వదిలివేశారు. 

అట్లూరి గోపాలరావు 

తండ్రి నరసయ్య. 

జన్మస్థలం కై కలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ_ 

రైతు. కి కట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పుట్ల 

చెరువు వద్ద రైలు 

సటాలు పీకి వేత కేసులో 

ముద్దాయి. 18.10 1848 

నుంచి ఆరు మాసాలు కఠిన శిక్షను ఆలీపురం జైలులో 

అనుభఏంచారు. 
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అడుసు మిల్లి వెంకట సుబ్బారావు 

తండి జన్నయ్య. 

"క కలూరు తాలూకా 

(a) 

కే లలో మొ త్తంకిక్తే 

మాసాలు కగ్రనశిక్ష 

విధింపబడగా 16_ క్ 1930 నుండి మృదాను, రాజ 

మండి జి ళ్ళలొ శిక్ష అనుభవించారు. 1832లో 4 

మాసాల శిక్ష అనుభవించారు. లాశీచార్జికి గురయ్యారు. 

ఆచంట బఐచ్చయ్య 

అన్ని తండ్రి ఉదండ రామయ్య. జన్మసలం కె కలూరు 
చి యథ యె 

తాలూకా కలవపూడి. రెతు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు రు, 100 |- జరిమానా 

విధించారు. 29=-12_1942 నుంచి 16-8-_ 1948 వరకు 

అలీప్పరం జై లులో శిక్ష అసుభవించారు. 

అ రతవూడి శ్రిరంగయ్య 
జీ 

తండి వెంకట సుబ్బయ్య. క కలూరు తాలూకొ 
(sn 

be) కల్వపూడి వా స్తవ్యులు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
రెలు పటాలు పెరికి వేత, చెలి గాఫ్ తీగెల తెంచి వేత 

విధింసబడిం ది, 

అకీష్పరం క్యాంప్ వైలులో 29-:2.42 నుండి ఆరు 
నెలల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 

| 
అద సందర్భంగా రు. 50 జరమానా 

ఆరెకవూడి రావముదాసు 

తండ్రి గంగయ్య. జన్మస్థలం దైక్లూరు తాలూకా 

వె వాక. రైతు. ఉప్పుసత్యా(గహంలో పాల్గొని, 
1-5-1980 న నుంచి ఆరుమాసాల పదిహేను రోజుల 
కఠిన శిక్షను రాజమం(డి, వెలూరు, అలీపురం 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

చిబ్బలకు 

కృద్దూజిల్హా న్వాతం్యత్య 

ఉన్ముని నరపింహరా జు 

తండి. సీతారామ 

రాజు కెకలూరు 

తొలూకా ఆలపాడులో 

1010 స జని్మాంచారు. . 

రెతు. తన వీల్ వ 

ఏటనే రాజకీయ 

రంగంలో (ప వేళించి 

అనేకసారు లారీ 
aa] 

దెబ్బక కు గురయ్యారు. 1929లో సహాయ నిరాకరణో 

ద్యమంలో పాల్గొ ని అవనిగడ్డ తాళ్ళతోపులో లారీ 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో 

కత్రిన శిక్ష 

గురయ్యారు 

పాల్గొని 20-6-1930 నుంచి 7? నెలల 

రాజమం, డి, తిరుచునా పల్లి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

త్రిగి కె కలూరులో కల్లు పాకల ముందు ఫికెటింగ్ 

చేసి 21-9-1932 న, “24-9-1932 న లాఠీ చెబ్బ 

లకు గురయ్యారు 1050లో కీ ర్తిశేషులయ్యారు. 

ఉవ్చలవాటి క్రో టేశ్వరరావు 

తండి సుబ్బయ్య. 

జన్మసలం "3 కలూరు 
a (eT , 

తాలూకె కలవపూడి. 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో రె లు 

పట్టాల పకకి వే త, కంతి 

తీగల (తెంచి వేత చర్య 

లలో పాలొని, అరెను 
౧ తు 

అయ్యారు. నాలుగు నూసా 

వున్నారు. అనంతరం స వత్సరం కఠినళిక్ష విధించారు. 

మైనరు అ= నందున రు. 1000/- జాండుపై విడుదల 
చేశారు. 

లు సట్ జె లు నిర్బంధంలో 
(a 



నయరయాధుల చర్చిత 

ఇ మ ఇ ఉప్పులూరి ఎం రాఘవియ్యు 

తండి వెంకట 

సుబ్బయ్య. జననం 

1911 కెకలూరు 

మానా విధించారు. 29 9-6_1982 నుంచి 10-4-1983 

సరకూ రాజమం(డి జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

కిగట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పృట్లచెరువు రె లు 

మార్గ విధ్యంసన “కేసులో ముద్దాయి. 1948 ఫ్ 

వరిలో అరెస్తు చేయబడ్డారు. 9 నెలలు సబ్ జై లులో 

వున్నారు 2710-19435 2 సంవత్సరాలు కఠిన 

శిక్ష విధించగా అలీపురం క్యాంపు జై జె లులో 18మాసాలు 

శిక్ష అనుభవించాక విడుదల చేయబడ్డారు. 

కంతేటి కాశీవిశ్వవాథం 

తండి పిచ్చయ్య. 

జననం 1906 కెక 

లూరు. వ్యా పారి. 

చిన్నతనం నుంచి 

జాతీయాభిమానంతో 

విడేశీ వ సా ల 

దహనం, రాట్నం, 

తఖిలీలవడుకుట 

వంటి కార్య! కమాలలో పాల్గొన్నారు. 1842 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్తొ న్నారు జైలుశిక్ష 

200-| జరిమానా విధించారు. "64.1943 నుంచి 

2-10-1948 వరకు అనీపురం జెలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు - 

కొల్లిపర ఏరరా ఘవయ్యు 

తండి సుందరరామయ్య. జన్మస్థలం కె కలూరు 

తాలూకా మొకొసా కలవపూడి. రె తు కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో రై రెలు సట్టాలు రక వేత, తంతి తీగెలు 

47 
(తెంచి వేత చర్యలకగాను అరసు అయ్యారు 

(ప) 

29_12-1942 న ఆరు నెలల జెలు శిక్ష, రు. 50 
జరిమానా విధింవారు. అలీపరం జెలులో శిక్ష 

అనుభ వించారు. 

కొన జనార నరొవు 
కళ్ళు జవార్భి 

“3 కలూరు తాలూక నివాసి. శాసనోలంభునంలో 
రు 

తటి. 

హపాలొని, 18. 1-1032న అరెస్టు అయ్యారు. 
a 

కోనేరు సత్యనారాయణ 
తండి సుబ్బయ్య 

జాణ 
జన్మస్థలం క క కలూరు 

తాలూకొ గోలుకొండ. 

రెతు. కిట్ ఇ డియా 

ఉద్యమంలో పట్ల 
చెరువు వద్ద రలు 

పట్టాలపకి చేత కేసులో 

ముద్దాయి. దాదాపు 10 

నెలలు రహ నాస్య జీవితం గడిపారు. అనంతరం అరెస్టు 

అయి, కేసు విచారణ కాలంలో ' నాలుగు మాసాలు 

కెకలూరు, బందరు సద్ జ ళ్ళలొ నిర్బంధంలో 

వున్నారు. 

కోనేరు వెంకటరత్నం 

తండి సుబ్బయ్య. జన్మసలం కె కలూరు 
థి ర్న 

తాలూకా పోలుకొండ-. 1932 శాసనో ల్లంఘనంలో 

కల్లుపాక ల ముందు పికెటింగ్ చేశారు ఆరు మాసాల 

కత్రిన శిక్ష విధించారు 11-56-1832 నుంచి రాజమం (డి 

జె లులొ ర్ అనుభవించారు. 1969 లో 

క్ర 
శా 

_ర్టీశమ 

వన నరు నాగభూషణం 

తండి కోదండరామయ్య. జన్మస్థలం శై కె కలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ. రై తు. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పుట్లచెరువు వద్ద రె లుపట్టాలు ఫీకి వేత 

"కేసులో ముద్దాయి. కె కలూరు. బందరు “సబ్జె జైళ్ళలో 

నిర్బంధం “స్ట నెలల “విచారణ అనంతరం రు 200'ల 

జరిమానా విధించారు. 1870లో కీర్తిశేషలైరి. 
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గంతా కృష్ణారావు 

తండి నాయు 

డమ్మ జన్మస్థలం 

కైకలూరు తాలూకా 

పోలుకొండ. 1942 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పుట 

శ్రేసులో ముద్దాయి. 15 నెలలు రహన్యజీవితం గడిపి 
అరెస్టు అయ్యారు. కేసు విచారణ కాలంలో గుడివాడ 

సద్ జెలులో నాలుగు నెలలు నిర్బంధంలో వున్నారు 

ప్రస్తత నివాసం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు 

తాలూకౌ చాటపురు. 

ఘంటా పేరయ్య 

తండి కోటయ్య, జన్మస్థలం దివితాలూకా చల్ల 

పలి 1932 శాసనో ల్రంఘనంలో "కె కె కలూరులో పికె 

టింగ్ చేసినందుకు రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించారు. 
మైనరు కావడంవల్ల తంజావూరులోని టోరసల్ 

శిక్ష అనుభవించారు. 

కెకలూరులో కీ రిశేవులెరి. 

సూూ-లునంను 

చలసాని రంగయ్య 

జన్మస్థలం కైకలూరు. తాలూకా ఉనీకిలి. 1932 
శాసనోల్ల ంఘనంలో పాల్గొని లా త్రీ ఛార్జీ క్రి 
గురయ్యారు. 

చావలి నీలకంఠం - 

తండ్రి రామశాశ్రి. జన్మస్థలం కె కలూరు తాలూకా 
గోపాలపురం. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 
9-8_1941న రెండునెలల కఠినళిక్ష, రు10/- జరిమానా 
విధించారు. రాజమం డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

దు 

i2.1_1968 న 

కృళ్లాజిల్లా న్వాతం[త్య 

| తండి లక్షీ 

నారాయణ. జన్మ 

స్టలం కైకలూరు. 

డి పా ధ్యా యు డు. 

యుద్ద వ్యతి రేక నినా 

దాలు చేసినందుకు 

డి.ఐ ఆర్, (శ్రీంద 

అరెస్టు చేశారు. 

11.1.1841న నాలుగు మాసాల కఠినళిక్ష విధిం 
చారు, రాజమం డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

తిరిగి క్విట్ ఇండియా 'ఉద్యమంలొ (బిటిష్ (పభు 
త్వంపె తిరుగుబాటు జరపమని ఉద్నోధించే కర 

ప(క్రాలు పంచినందుకు 2-10_1942న అరెస్టు చేసి 
16-10-1812న ఆరుమాసాల కఠినశిక్షను విధించారు. 

అలీపురం క్యాంప్ జైలులో శిక్షను అనుభవించారు. 

తమ్మా రెడ్డి గోపాలరావు 

తండి లక్షీ శై 

నారాయణ. జన్మ సలం 
(కన. 

"క కలూరు తాలూకా 

పోలుకొండి. రెతు. 

పుట్ల చెరువువద్ద రెలు 

పీకి వేత 

"కేసులో ముద్దాయి. 

15మా సాలు రహస్య 

పటాలు 
జు 

జీవితం గడిపి, 25-రి... 1944 న అరెస్టు అయ్యారు. 
కొన్ని నెలలు సబ్ జై లులో నిర్బంధంలో వున్నారు. 

తాతినేని రామశా స్తు9లు చౌదరి 
అల 

తండి వెంకన్న. జననం1902 క కలూరు తాలూకా 

వె వాక, రైతు. ఉస్పు సత్యా_గహంలో పాల్గొన్నారు. 

తొమిశ్ట్రదిన్నర మాసాలు కళిక శిక్షను రాజమండ్రి 
జె లులో అనుభవించారు. జె లులో వుండగా ఉబ్బసం 

వ్యాధికి గురై, అదే వ్యా ధితో 1052ల 
కనుష మూశారు. 



నయరయోధుల భరిత 

దాసరి వెంకటసుబ్బయ్య 

తంగడి రాయన్న 
జన్కస్థలం కైకలూరు 

తాలూకొ కలవపూడీ* 

రెతు కి కట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో డి. ఐ. 

ఆర్. క్రింద అరెస్టు 

చేశారు. 29._12-42న 

ఆరు మాసాలు కఠిన 

శిక్షను, రు. 50! _ల జరిమానా విధించారు. అలీపురం 

క్యాంప్ జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

నివాసం ఉనికిలి శివారు కాంగెసుపేట. 

దుక్కిపాటి రామనాధం 

తండి రంగయ్య. జన్మస్థలం కైక లూరు తాలూకౌ 

కలవవూడి, కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో రైలు 

పట్టాల పరికి వేత శేనుతలో 20-12.1842 న 7 నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం జె లులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. న్న | 

దుగి రాల అనురయ్య 
౧ 

తండి రామకృష్ణయ్య. జన్మస్థలం కైకలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ. రైతు. శాసనోల్ల ౦ఘనంలో 

అరెస్టు అయ్యారు. సంవత్సరం కఠినళిక్షను 

౨0౨6-1982 నుంచి 10-4-1938 వరకు రాజమండ్రి 

జైలులో అనుభవించారు. 

నిమ్మగడ్డ సోనముశేఖవరావు 

తండి మల్లి కౌర్దునుడు. కెకలూరు తాలూకౌ 

ఉనికిలి వాస్తవ్యులు 26-1-40 న పునాదిపాడు 

హైసూూలలో విద్యార్థుల సమ్మెను (పొత్సహించారు. 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 2212-41 న 

ఆరు. నెలల కళఠిక శిక్ష. విధించబడింది. అలీపురం, 

బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 

ప్రస్తుత 
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నిమ్మగడ్డ నారాయణరావు 

రామయ్య - జననం 

29 5_1909 ఆ కలూరు 

శాలూకొ డఉనికిలి. రైతు. 

శాసనో లం ఘ నంటో 

పాల్గొన్నారు. సంవత్చ 

రంకశిన శిక్షను 

29-6-1932 నుంచి 

10-4.10$8 వరకు రాజమం డి జైలులో అనుభ 

వించారు. ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ వద్ద పటమట 

లంక. 

నెక్కలవూడి వెంకటరామయ్య 

తండి కోటయ్య. "2 కలూరు తాలూకౌ పోలు 

కొండ వో స్తవ్యులు. రెతు. శాసనో ల్లంఘనో ద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 29-6-౩2న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించబడింది. రాజమర్మడి "సెంగటల్ జైలులో 

శిక్ష అనుభవించి, 10-4-98న విడుదలయ్యారు. 

నెక్కలవూడి వీరరాఘవయ్య 
తండి రామయ్య. 

ఫోలుకొ ౦డ క్విట్. 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పుట్ల చెరువు వద్ద రైలు 

సట్లాలు జరికి వేత 

శేసులో ము ద్దా యిం 

. 18-10-1943 నుంచి 

ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్షను అలీపరం క్యాంప్ జై లులో అనుభవించారు. 

ఎన్. నాయుడమ్మ 
కకలూరు తాలూకా నివాసి. శాసనోలంఘనంలో 

౨1-4 1992 న కెకలూరు లో. కల్లు పొకలముందు 

పికెటింగ్ చేసి, లారీదెబ్బలు తిన్నారు. అనంతరం 

అరెస్టు చేసి, దూర ప్రాంతానికి తీసికెళ్ళి వదిలివేశారు. 



50 కృద్దుజిల్లాన్వాతంగత్య 
పాల్గొని, 18-10-1848 నుంచి ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్షను అలీపురం క్యాంపు జెలులో అనుభవించారు. 
తండి సుబ్బ మ్య లా 

జన్మస్తలం కె కలూరు 

తాలూకా సోలుకొండ. 

రైతు. 1982 శాసనో 

౦ఘనంలో కల్లు 

పాకల ముందు పికె 

పిన్నమనని కనకయ్య 

తండి వెంకయ 

టింగ్ చేశారు. హరి 

జనులకు దేవాలయం 

(సవేశం కల్పించారు. 1042 క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పుట్లచెరువు వద్ద రె లుపట్టాలు పెరికి వేత కేసులో 

నిందితులు. ఆ కేసు కిచారణ కాలంలో శె కలూరు, 

3న! 

జననం 1808 3క 

లూరు తాలూకాపోలు 

కొండ రైతు. దేశం 

కోసం (పాణాన్ని 

అర్చించిన త్యాగ 

మూరి కిట్ 

ఇ ౦డీ యా ఉద్య 
గుడివాడ సబ్ జైళ్ళలో ఆరుమాసాల పాటు నిర్భం 
ధంలో వున్నారు. మంలో పాల్గొన్నారు. 18-10-1948, న ఆరుమాసాల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం క్యాంప్ జైలులొ 
శిక్షను అనుభవిస్తూ, . 27-12-1948 న అసువులు 

తండ్రీ రెడెయ్య. బాశారు. 

జన్మ స్థలం వైకలూరు 

పన్న మనేని' శీతారామయ్య 

తాలూకాపోలుకొండ* 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పుట్ల 

చెరువు వద్ద రలు 

పటాలు ఫ్ర వే త 
అట. 

కేసులో ముదాయి. 
టె 

పిన్నమనేని సత్యనారాయణ 

కండి అచ్చయ్య. 

జన్మ స్ట సలం కె కలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ. 

(బిటీమ పాలనకు 

వ్యతిరేకంగా (గ్రామా 
లలో రహస్య కర 

పత్రాలు పంచారు. శాస 

నోల్ల ంఘనంలో కల్లు 

పది హేడు మాసాల రహ 

అయ్యారు. కేసు విచారణ కాలంలో నాలుగు నెలలు 

కైకలూరు గుగివాడ సబ్ జెళ్ళలో నిర్బంధంలో 

వున్నారు. 

స్య జీవితం గడిపి, అరెసు 
లు 

. పాకల ముందు పికెటింగ్. చేస్తూ, రెండుసార్లు 
పిన్నమనెని వున్నుయ్య లాఠీచార్జీ లక గురయ్యారు. 11 6-1082 నుంచి అరు 

తంగడి సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం కె కలూరు తాలూకా నెలల కఠిన శిక్షను రాజమం డి జై లులో 
పోలుకొండ. రైతు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అనుభవించారు. 



నీమురయాధుల భరిత 

తండి దాపయ్య. 

జన్మస్థలం క్రై కలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో రె లుపట్లాలు 

పెరికివేత కేసులో 

మ, ద్దాయి, 9 మాసాల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. 18-10-1948 నుంచి అలీపురం 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. అప్పీలులో 

యిచ్చిన తీర్పు (ప్రకారం 25-11-1943 న విడుద 

లయ్యారు. 

క్యాంప్ 

పిన్నమనేని వీరరాఘవయ్య 

తండి వెంకటరామయ్య. జన్మస్థలం కై 'కెకలూరు 

తాలూకా పోలుకొండ. రె తు. శాననోల్లంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. 29-6 _ 1932 నుంచి 10-4-1988 

వరకు రాజమండ్రి జైలులో కఠినళిక్ష అనుభవించారు. 

తిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

9 మాసాలు కరినశిక్ష విధించారు. 18-190_1948 నుంచి 

25-11-1948 వరకు అలీపురం క్యాంప్ జైలులో 

_శిక్షఅనుభవించారు. అప్పీలులో కేసును కొట్టి వేసి 

నందున విడుదల చేళారు. 

పొటూరు సీతొరొమదాసు 
Cc 

కకలూరు తాలూకా మొఖాసా కలవపూడి 

వా సవు వ్యులు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రై రెలు 

నేరానికి, పటాల మిద “హగ్దమీరి నడిచారస్న" 
వ! . 

పటాల పెరికి వేతకు భారత రక్షణ చట్లం | క్రింద 
లు వే 

శిక్షింపదిడ్డారు. 

చెలరువృ త్తి. క్విట్. 

జననం €.7.1018 

గుంటూరు బిలా 

తెనాలి తాలూకా 

నివాసం ౩3 కలూరు 

తాలూకా వెంకటా 

సరం. ఉప్పు సత్యా 

(గహంతో పాల్గొని, 

విశాఖపట్నంలో అరెస్టు ఏ అయ్యారు. ఆరు మాసాల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. 4 61930 నుంచి బరంపరం 

జై లులోను, $71980 నుంచి తిరుచునాపలి జెలు 

లోను శిక్ష అనుభవించారు. 1082 శాసనోల్ల గ్గ ంఘనంలో 

పాల్గొని, గుంటూరులో అ రెస్టు అయ్యారు. సంవత్స 

రం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జైలులో అనుభ 

వించారు. 1855 లో భూదాన యాత్రలో పాల్గొన్నారు. 

తండి వీరయ్య, 
జన్మసలంకె కలూరు 

(థి CW 

తాలూకా మొఖసా 

కలవపూడి. రెతు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 3 లుపట్టాలు 

పెరికి వసినందుకుడి. 

ఐ ఆర్. కింద 

అరెస్తు చేశారు. 29_12- 1942 న సంనత్సరం కఠిన 

క్ష, రు. 100) జరిమానా 

అంక జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తుండగా, కృష్ణాజిల్లా 

సెషన్స్ కోర్డు కేసును కొట్టి వేయడంతో 10-8-1848 

విడుదలయ్యారు. 

విధించారు. అలీప్పరం 



తంగడి వీరయ్య. 
జన్మస్థలం కైకలూరు 

తాలూకా మొథాసా 

కలవపూడి. రె తు. 

క్విట్. ఇండియా వుద్య 

మంలో రైలు పట్టాలు 

పెరికి వేత. తంతి తీగల 

తెంచి వేత చర్యలకు 

గాను డి.ఐ.ఆర్. క్రింద అరెస్టు చేసి 280-12- 1942న 
ఆరు మాసాల కఠిన శిక్ష, సు. 200|- జరిమానా 
విధించారు. జరిమానా చెల్లి ౦చ నిరాకరించి, మొ త్తం 
7 మాసాల జైలు శిక్షను "అలీపురం జైలులో అను 
భవించారు. (ప్రస్తుత నివాసం గన్నవరం తాలూ కొ 
బుద్ధవరం. 

తండి శ్రీరాములు. కైకలూరు నివాసి. రైతు. 
ఉస్పుసత్యా(గహ ఉద్యమంలో 6 నెలల కఠిక శిక్షను 
8-7-30 నుండి రాజమండ్రి, అలీపురం జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. 

మాగంటి వెంకటకృష్ణయ్య 
న తంశడి సు బహ్మ 

ణ్యం. కైకలూరు 

తాలూకా గోపవరం 

వాస్తవ్యులు. ర రెతు 

శాసనోల ల 6ఘనోద్య 

మంలోపాల్గొన్నారు. 

2-5.82 ను౦డి 
సంవత్సరం శిక్ష 

విధింసబిడింది రాజమండ్రి, కన్ననూరు జెళ్ళలో 
శిక్షననుభవించారు. 

మాగంటి నాయుడమ్మ 

తంగడి లక్షీ శ్రనరసయ్య. జన్మస్థ సలం కై కలూరు 
తాలూకా గోకవరం. రతు. ఉప్సు సత్యాగ్రహంలో 

కృష్ణాజిల్లా న్నాతం[త్య 

పాల్గొన్నారు. 18-8..1988 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 
విధించారు. రాజమం।డి, తిరుచునాపల్లి , 

జైళ్ళలో శ, అనుభవించారు. గాందీ = ఇర్విన్ 
ఒప్పందంతో 14.8-81న విడుదలయ్యారు. తిరిగి 
శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని. 20_4-1932న జరిగిన 
తీవ్రమైన లారీ దార్జీలో స్పృహను కోల్పోయారు. 
[115 1932 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 
రాజమండ్రి జై లులో అనుభవించారు. విడుదలై న కొద్ది 

రోజులకే కీ ర్రశేమలయ్యాడ. 

అలీపురం 

మామిడి శ్రీరామమూ రి 
రయ. 

తండి పుల్లయ్య. 

కై కలూర లో 

1902న జని్మంచారు. 

ఖద్దరు వ్యా ఫా రి. 

స త్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 8_7-80 న 

6 మాసాలు కఠిన 

శిక్ష విధింపబడగా రాజమం (డి, అలీపురం జె జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. విదేశీ వసా9లు బహిష్కరించిన 

వారికి, ఖద్దరు వసాలు ఉచితంగా పంచి పె పెట్టి సుమారు 
క్ వేల రూపాయలు నష్టపోయారు. వీరు 1970 లో 
క ర్లీశేషలయ్యారు, 

ఉప్పు 

మోటూది సూర్యనారాయణ 

తండి వెంకట సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం కె కలూరు 
తాలూకా మొఖాసొ కలవపూడి. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో రె రైలుపట్టాల "పెరికి వేత, తంతి తీగల (తెంచి 
వేత చర్యలలో పాల్గొని, డి.ఐ.ఆర్. [కింద అరెస్టు 
అయ్యారు. 29-12_ 1942 వ సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 
రు, 200|/- జరిమానా విధించారు. అకీపురం జై లులో 
శిక్ష అనుభవించారు, 



నమయెరయూధుల భరత 

యలమంచిలి సత్యనారాయణ 

త ౦ డీ స్రీ తౌ 

రామయ్య. జన్మస్థలం 

కెకలూరు తాలూకా 

కలవపూడిరె తు.క్విట్ 
ఇండియాఉద్య మంలో 

డి. ఐ. ఆర్. (కంద 

అరెస్టు చేశారు. 

29_12_1942 న ఆరు ల 

మాసాల కరిన శిక్ష, రు. 50/_ల జరిమానా విధించారు. 

అలీపురం కాంపు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

యలఅమం చిలి నాగేశ్వరరావు 

తండి హను 

మయ్య. జన్మస్థలం 

కెకలూరు తాలూకొ 

బోల కొండ. రైతు 
1042580 ట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని 
10 మాసొలు రహస్య 

జీవితం గడిపారు. 

అనంతరం అరెస్టు అయి, నాలుగు నెలలు గుడివాడ 

బ్ జైలులో నిర్బంధంలో వున్నారు (ప్రస్తుత 

వాసం నిజామాబాద్ జిల్లా తాడీకొల్తు- 

స 

ని 

రా వెళ్ళ వెంకయ్య 

తండి వీరయ్య. 

జన్మస్థలం కెకలూరు 

తాలూకా చిగురు 

కోట. రకు. శాస 

నోల్లం ఘు నం లో 

శెకలూరులో పికె 

బె గొచేస 26-4-82 

11_5_1932 నుంచి ఆరు మాసాల కరఠినశిక్షను రాజ 
మండి జైలులో అనుభవించారు. జైలులో రేషన్ 

తగ్గించినందుకు నిరసనగా నిరాహారది క్షలో 

పాల్గొన్నారు. 
౧ 

రు దరాజు నరసింహరాజు 

తం|డి స్తారామ 

రొజు. ళు న న ఈ 

152-1960 పశ్చిమ 

గోదావరి జిలా భీమ 
ag) 

వరం తాలూకోౌ 

నివాసం పసుత 

3 3 కలూరు తాలూకొ 

పోతుమ్యర్రు. 1982 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 
భీమవరం సబ్జెలులో నాలుగు వారాల శిక్ష అనుభ 

వించారు. వ్యష్టి సత్యా_గ్రహంలో పాల్గొని, లారీ 

చారీకి గు'కాౌగా, ఎడమ చేతి బొటన వేలు విరిగి 

పోయింది. ఆరువారాల జె లుకిక్షను భీమవరం సట్ 

జైలులో అనుభవించారు. 

రు[దరొజు సూర్యవారాయణరా జు 

తండి వెంక టాజు. 

జననం 1903 పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా జువ్వల 

షా లె 0* (ప స్తు త 

నివానం కె కలూరు 

తాలూకా భుజంగ 

పట్నం. ౮ తు ఉప్పు 

కఠిన శిక్ష విధించారు. 

వరకు శిక్ష అను 
న్నారు. సంవత్సరం 

18-7-1930 నుంచి 5-9-1981 

భవించారు. గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో విడుద 

య్యారు. 1982 శాసనోల్పంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 

నీమవరం సబ్ జెలులో నెలరోజులు నిర్బంధంలో 

వున్నారు. = 
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వల్ల భనెని వెంకయ్య 

తండి రామయ జన్మస్థలం కెకలూరు తాలూకా 

చిగురుకోట. రైతు. శాసనోల్రంఘ్నంలో పాల్గొని, 

విదేశీ వసా? లయా లముందు “పిశెటింగ్ చేసి అకెస్టు 

అయ్యారు. 29-6-1932 న సంవత్సరం కఠిన శ్క్ష 

విధించారు. రాజమం డి డైలురో శిక్ష అనుభవించారు. 

[గడ 180 38న విడుదలయ్యారు. కీ 9 శేషు ల న్యూరు. 

వల్ల భనెవి రాజారావు 

జన్మస్థలం కైకలూరు తాలూ కౌ 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రై లుపట్టాలు 

పెరికి వేత, తంతితీగెల (తెంచి వేక చర్యలకుగాను 

కలవ పూడి. 

అరెస్టు చేసి, డి. ఐ. ఆర్. 

మెనరు అయినందున వదిలి వేళారు. 

వల్లభనేని సూర్యవారాయణ 
తండి వీరరాఘవయ్య. జన్మస్థలం కైకలూరు 

తాలూకౌ కలవ పూడి. రైతు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో రైలు పట్టాల సేకివేత. తంతితీగెల (తెంచి 

వేత చర్యలలో పాల్గొన్నందుకు, డి. ఐ= ఆర్ (క్రింద 

అరెస్టుచేశారు. 29-12-1942 న ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్ష విధించారు. జిలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు.. - 

వల్లూరు వెంక కటేశ్వరరావు 

తండిర త్రయ్య. 

జన్మస్థలం డెక్ర 

అపీపురం 

లూరు తాలూకా ఉని 

కలి. రత. శాసనో 

ల ౦భఘగంలో పాలొ 
0 ౧ 
న్నారు. సంవత్సరం 

. కఠినళిక్ష విధించారు. 

29_ 6_ 1932 నుంచి 

10=4_ 1988 వరకు రాజమండ్రి జై జెలులో శిక్ష అనుభ 
వించారు. 

(కింద శిక్ష విధింవారు. 

తృృద్దూ జిల్లా స్వాతర్శత్య 

విన్నకోట వెంకటేశ్వరరావు 

తండి సుబ్బయ్య, 

జ న్మస్ప అం కక 

లూరు తాలూక కాను 

కొల్లు. హిందీ_వచా 

రకుడు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో అరే స్టు 

అయ్యారు. నాలుగు 

మాసాల కఠిన శిక్షను అలీపరం జెలులో అనుభ 

వించారు. గాంధీజీ 76 వ జన్మదినోత్సవ సందర్భంలో 
కోటి గజాల ఖద్దరునూ లు సేకరణ ఉద్యమంలో, 

రెండున్నర లక్షల గజాల నూలును సేకరించారు. 

ప్రస్తుతం హొందీప్రదార సభ ఆర్లనై జరుగా పశ్చిమ: 

గోదావరి జిలా ఏలూరులో పనిచేసున్నారు. 
శ్రా అజో , 

సి, హోచ్. పేరయ్య 

కైకలూరు తాలూకొ .నవాసి. శాసనోల్లంఘన 

ములో 19-4-1932 న కె కలూరులో తీ్రమైన 

లారీ ఛార్జికి గురయ్యారు సృహ లేని స్టితిలో 

పోలీసులు గుడివాడకు తీనుకుపోయి వదిలి వేశారు. 

సూరపనేని వెంకటేశ్వరరావు 

తండ్రి అచ్చయ్య. జన్మస్థలం క్రై కలూరు తాలూకా 

మొఖాసా కలవపూడి. కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొ ఎ, 29-12-1942 నుంచి సంవత్పరం ఒక 

మాసం కఠిన శిక్షను అలీీరం జెలులో అనుభ 
వించారు. గా 

సూరవనేని శ్రీరంగ నాయకులు 

తండి కృష్ణయ్య. రైెకలూరు తాలూకా కలవ 

పూకి వాస్తవ్యులు. రైతు. 29=12=12 న రై లుపట్లాల 

పెరికి వేత, చలి గాఫ్ తీగల తెంచి వేతకుగాను 7 నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించబకింది. అలీపురం జె లులో శిక్ష 

ననుభవించారు. 



నయరయోధుల చం్య/త 

గుడినాడ తాలూకా 

గుడివాడ 
ఆటూరి రంగారావు 

లం 

తంగడి గో సాం ల 

కృష్ణయ్య గుడివా 

వా స్తవ్యులు. కట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో అరెస్టు చేసి 

బందరు, కె కలూరు 

సబ్ జె ళృలో ఏరిని 

(నె లలు ౦చారు. 

19=4-48 న 9 నెలల శిక్ష, రు. 50 జరిమానా విధిం 

చారు. జరిమానా వసూలు చేయబడింది. అలీపురం 

జెలో శిక్షను అనుభవించారు. సంఘ 
am ల 

క్యాంప్ 

సంస్క ర్త. 

అనుమాలకొండ సుబ్బయ్య 

గుడివాడ వా స్త్వవ్యులు స సహాయ నిరాకరణో 

ద్యమంలో 6-2-1922 న శి నెలల కఠినశిక్ష విధింప 

బడింది. రాజమం డి జె జైల్లో శిక్షను అనుభవించారు. 

ఆలు పెడయ్య 
ర యి 

తండి రామయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ. వ్యష్టి 

సత్యా గహంలో పాల్గొ ని, “రాజమండీ జె లులో 

"మూడు నెలల శిక్ష అనుభవించారు. తరువాత క్విట్ 

ఇండీయా ఉద్యమంలో పాల్గొ ని, అలీఖురం. జైలులో 

2-9-1942 నుంచి 7 నెలల "కశిన ॥ శిక్ష అనుభవించారు. 

అ అవ*ల ల్లు అవులస్వామి 

తండి రామయ్య. జననం 19012 గుడివౌడ. 

వ్యష్టి సతాాా(గహంలో పాల్గొన్నారు. రు. 200/.- 

జరిమానా, కోర్లు లేచేవరకు శిక్ష విధించారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టు అయి, 01.68. 19 44 

నుంచి 9 నెలల కఠిన శిక్షను, అలీపురం జె లులో 

అనుభవించారు. 
బా 

అచంట మధుసూదనరావు 

తండి. నరసింహాం- జన్మస్థలం గుడివాడ. 

మ్మెట్రిక్యులే ట్. ఇన్సూరెన్స్ కంపనీలో ఉద్యోగం 

చేసి రికెర్ అయ్యారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

దులో రై లుపట్టాలు పరికిచేత, తంతితీగెలు (తెంచి 

చేత కేసులో 24. 8=1942న అరెస్టు చేశారు. సబ్ 

జై లులో కొన్నాళ్ళు నిర్బంధించారు. 29=5=1948న 

డి. ఐ. ఆర్. (క్రింద రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష విధించారు 

అలీపురం, వెల్లె ప్ల శా నిచోరియం జై శ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. గుడివాడ పట్టణ కాం_గెసు కార్య 

దర్శిగా పనిచేశారు. 

అండాళ్ళమ్మ 

గుడివాడ. సా్యతం(త ఉద్యమంలో పాల్లొ న్నారు. 

హరిజన హో హాస్టల్ నిర్వహించారు. 

ఓగిరాల రాఘవులు 

- తండి కోటయ్య. 

గుడివాడ. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో ఆరు నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. 16-9-42 

నుండి అనీసరము 

i 
క్యాంప్ జై ల్లో 

శ్రి క్ష 

అనుభవించారు. కీ ర్రిశేషులయ్యాారు. 

కాశిం బేగ్ 

గుడివాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణంలో పాల్గొని, 

6-2-1922 నుంచి రెండు నెలల కఠిన శిక్షను" 

రాజమండ్రి జైలులో అనుభవించారు." ' 



ల్ 

కురళ్ళ శశిధర సీతావతిరావు 
గుడివాడ వా స్తవ్యులు. శాసనోల ల ౦ఘనోద్య మంలో 

పాల్గొన్నందుకు 6-2_1922 న రెండు నెలలు శిక్ష 

విధించబడి రాజమం డి జైల్లో శిక్షను అనుభవించారు. 

1930 లో ఉప్సుసత్యా(గహంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

కురళ్ళ భుజంగభూషణరావు 
తండ్రి సీతారామయ్య. గుడివాడ. 

వ్యాపారి. వ్యష్టి సత్యాగహంలో పాల్గొన్నారు. 

10_1-1941 నాలుగు మాసాల కఠినశిక్ష, రు. 25 |= 
జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు. అలీపురం జైళ్ళలొ 
శిక్ష అనుభవించారు. కట్ ఇండియా ఉద్యమ 
కాలంలో ఆరు నెలలు సబ్ జై లులొ నిర్బంధించారు. 
ఆ తరువాత 28.1048 నడి డీ-ఐ ఆర్. (కింద మూడు 
సంవత్సరాల కరఠినశిక్ష విధించారు. అలీపురం, వెల్లెస్టీ 
శానిటోరియమ్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
మున్సిపల్ కౌన్సీలరీ గా, పట్టణ అధ్యక్షులుగా ఎన్ని 

కయ్యారు. 

జన్మస్థలం 

జన్మస్థలం గుడివాడ. వ్యాపారి. 1982 శాసనోల్లం 
ఘసనంలో పాల్గొని, రెండుసార్లు తీవమెన లా కీఛార్తీ కీ 
గురయ్యారు. 'శెండుసార్లు అరెన్లుచేని వదిలివేశారు. 

కొవాలి రామకోటేశ్వరరావు 
తంగడి శ్రీరామలు. జన్మస్థలం గుడివాడ. వ్యాపారి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొని, రె లు పట్టాలు 

పెరీకి వేత, తంతి తీగెలు (తెంచి చేత కేసులో 15 నెలల 
జైలు శిక్షను 29-5-1943 నుంచి అలీపురం జె జైలులో 
అనుభవించారు. 

కోసూరి శేషయ్య 

గుడివాడ" వౌ _స్తవ్యులు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 
పాల్గొన్నందుకు 25-3240 నుండి రాజమం్యడి జై లలో. 
డిటెయిన్ చేశారు. 

కృడ్డాజిల్లా న్వాతం[త్య 

కెతవరవు లక్ష్మీ నరసింహరావు 

తండి సు[ది 

హ్మణ్యం, గుడివౌడ 

లో 11.12-.1886లో 

జన్మించారు. అడ్య 

"కేట్. 1980 లో 

గుడివాడ పట్ల ణ 

కౌంగెస్ సంఘం 

నెలకొలారు. విదేశ 

వస్త్ర బహిష్కరణ, 

కల్లు దుకొణాల పికెటింగ్ ప్రచారం చేశారు. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 1931 డిసెంబరులో 

గుడివాడ డిప్యూటీ మెజెస్ట్ర్రేటు వీరిని గుడివాడ నుంచి 

2 మాసాల వరకూ కదలరాదని నిషేధపు వుత్తరువు 

జారీచేశారు. 1982 శాసనోల్లంఘన ఉద్య మంలో 

పాల్గొనగా ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 7-1-1982 

నుండి విధించారు. రు. 200 లు జరిమానా విధించి 

వసూలుచేశారు. అలీపురం క్యాంపు జై లులో శిక్ష 

అనుభవించారు. 1989 లో నూజివీడు మెది' సేటు 4 

నెలలశిక్ష విధించగా అపీలులో రు. 100 లు జరిమానాగా ' 

మార్చబడింది. జరిమానా చెల్లించారు. ' 1942 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పోలీసు ఆఫీసర్లను తమ 

ఉద్యోగాలకు రాజీనామా యివ్యమని కోరగా రు. 200 

జరిమానా, సంవత్సరం కరఠినశిక్ష విధించారు. జరిమానా 

81-8-1942 నుండి ఆలీపురం క్యాంపు 

జై 'లులో శిక్ష _అనుభవిస్తుండగా వీరి ప్లీడరు 

పట్టా రద్దు చేశారు. 1040 లో తిఏగి ప్లీడరు ప పట్టా 

యిచ్చిన (స్వా కీసు చేయలేదు. తూర్పు కృష్ణాజిల్లా 

హరిజన సేవా సంఘం ఆధ్యక్షుడుగా వున్నారు. 

కృష్ణాజిల్లా కసూరిబాయి స్మారక నిధికి కార్యదర్శిగా 

వుండి లక్షా 76 వేల రూ॥లు వసూలుచేశారు. గాందిజీ 

సభలో (ప్రసంగినూ కృష్ణాజిల్లా. చాలా 

చెల్లించి, 

తక్కువ ఖర్చుచేసి, పెద్ద మొ త్తం వసూలు చేసిందని 

(ప్రశంసించారు. కీ గ్ర శేషు లై రి, 



నగయరయాధుల భర్చితి 

గుతా గోపాలకృష్ణయ్య 
యాం లజ య క తడి చినవెంకట 

రత్నం. 9_8- 1919 

న బొమ్ములూరులో 

న నం, గుడివాడ 
నివాసి. కిట్. 

ఇ౦డియా సక 

మంలోపాల్లొ 

2 సంవత్సరముల కఠిన. కక్ష 29_5-1948 నుండి 

అశీపురం క్యాంప్ జై లులో ఐనుభవించారు 

గోనుగుంట్ల 

తం(డి నొ నారాయణ. 18001 | పాంతంలో జన్మించారు. 

గుడివాడ వా స్రవ్యులు న ర్రకులు, చదువుమాని 

నా్వాతం తక "ఉద్యమంలో "పాల్గొన్నారు. నీట్ 

విగహ సత్యా |? గహ౦లో పాల్గొని జె లుశిక్ష 

పొందారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో“ పాల్గొన్నారు. 

18=5-30న 9 నెలలు శిక్ష విధించబడింది. రోజమండ్రి, 

వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యమాన్ని నిర్వహించారు. వీరి ఇల్లు 5-1- 32 న 

సోదా చేయబడింది ని!-2'ర2 న "అరెస్టు చేసి 

2-482 న రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష విధించబడింది. 

రు. 500 జరిమానా, చెలించని పక్షంలో మరో 

మూడు నెలల కరినశిక్ష కొడా విధించబడింది. 151 

రూపాయల మూడున్నర అణాల జరిమానా చెల్లింప 
బడీంది. రాజమండి, బరంపురం బళ్లారి జైళ్ళలో 

శిక్ష ననుభవించారు. క్విట్. ఇండి మో ఉద్యమంలో 

పాల్గొనగా 29-5-48 న మూడేళ్ళ కఠినశిక్ష విధించ 

బడింది. కోర్టులో శిక్ష రద్దుచేసిన తర్వాత 4-10-48న 
విడుదలయ్యారు. అప్పటీవరకు అలీశరం జైలులో 

శిక్షననుభపించారు. గుడి వాడకు మొట్టమొదటి కాంగగెస్ 

చె వైర్ |్రన్గా మూడేళ్ళున్నారు 1948 నుండి మద్రాసు 

కారా ఎరేషన్లో కొన్నాళ్లు సభ్యులుగా వున్నారు. 

గోనుగుంట్ల లక్షి నరసమ్మ 
వెంకట సుబ్రహ్మణ్య గు _ప్రగారి పత్ని. గుడివాడ 

వౌ _స్తవ్యులు (ప్రస్తుత నివాసం “జగ్గయ్య పేట. 1982 

వెంకటసుబహ్మాణ్యగు ప్ర వ 
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శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో సంవత్సరం శిక్ష 

2_5-1912 నుండి వెల్లూరు, కన్వనూరు, జె జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. వ్యష్టి "సళ్యా(గహంలో కేగి “(11న 

రు. ₹[ జరిమానా లేక మూడునెలల శిక్ష విధింప 

బడింది. 3 సుమిల్లు వర్తక సంఘం వారు జరిమానా 

చెల్లి ంచగా 18-7. 41న విడుదలయ్యారు తిరిగి సత్యా 

గ్రహం చేయగా 16-9_41న నెలలు శిక్ష విధింప 

బడింది. వెల ల్లూరు జై లులో శిక్ష అనుభఏంచి 

1l=12_41tన విడుదలయా రు: కి పట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 183-8-42న సంవత్సరం శిక్ష విధింపబడగా 

1-9-1942 నుండి వెలూరు జెలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా, గుడివాడ హరిజన 

విద్యార్థినుల ప హాస్టల్ మేనేజరుగా పనిచేశారు 1982 

శాననో ల్లంఘనంలో పికెటింగ్ చేస్తూండగా పోలీసులు 

వీరిపె అనేకసార్లు రంగునీచ్ళ కొట్టి అరెస్టు చేసి 

దూర(ప్రాంతాలలో విడిచి పెట్టారు. వరి భర్త కుమా 

రుడు కూడా జై లుకు వెళ్ళారు, 

గోనుగుంట ఉపేందదవారాయణరావు 

తండి సు(బహ్రణ్యగు పంగుదివాడ వా సవ్యులు. 

వర్తకులు. కిట్ ఇండియా ఉద్య మంలో రైలు 

పట్లాలపీకి వేత, బలిగాఫ్ తీగల తెంచి వేతలలో పొల్గొ 
రు 

న్నందుకుగాను 29-5-48 నుండి 15 నెలల శిక్షను 

అనలీపురం క్యాంప్ జైల్లో అనుభవించారు. 

ఘంటసాల గంగయ్య 
తం(డి నాగభూషణం. 

గుడివాడ, 1919 

ప్రాంతంలో జనిక్టైం 

చారు.క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో రెండు 

సంవత్సరాల కఠిన 

శిక్ష విధింపబిడినది. 

ii | 29-5-49 నుండి 

అరీప్పరం "క్యాంప్ జె జె ల్లో శిక్షను అనుభవించారు. 



తి 

చింతా వెంకట శేషాచలవతికావు 

తండి రామయ్య. గుడివాడ వా స్తవ్యులు. క్విట్ 

ఇండియా. ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 18-842 
నుండి 219-42 వరకు అలీప్పరం క్యాంప్ జై లులో 
కఠిన శిక్ష ననుభవించారు. 

చింతా చలపతిరావు 
జన్మస్థలం గుడివాడ. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. రీ నెలల కఠిన శిక్ష అనుభవిం 
చారు. 

తం(డే వెంకట కృష్ణయ్య. జన్మస్తలం గుడివాడ, 

రై తు. ఉప్పు సత్యా? గహంలో పార్గొని, ల 
నుంచి ( నలల కఠిన శిక్షను రాజమం Ur అలీపు 
జై శ్లలో అనుభవించారు. 

చెరువు మల్లి భార్డునుడు 
తండి వెంకటసుబ్బయ్య. జన్య స్థలం గుడివాడ 

శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 17-6-1980 నుంచి 9 
నెలల కరఠిగశిక్షను రాజమం(డి, తిరుచునాప లి అలీ 
పురం జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

తిరుకోవళ్ళూరు వెంకటదాసు 
తండి కృష్ణదాసు. గుడివాడ వాస్తవ్యులు 

1848.41 లో వ్యష్టి సత్యా గహానికి గాంధీజీ ఎన్నిక 
చేసిన వారిలో ఒకరు మందపాడులో 19._1.41 న 
సత్యాగ్రహం చేశారు. 25-1-41 న రెండు నెలల 
కఠిన శిక్ష రు. 108 జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో 
మరొక నెల కఠిన శిక్ష విధించబడీంది. జరిమానా 
చెల్లించారు. రాజమం డి జె నై లోశిక్షను అనుభవించారు. 

తుమ్మలపల్లి వెంకట కృష్ణయ్య 
య ౯ 

గుడివాడ వాస్తవ్యులు. 1920-21 సహాయ 
నిరాకరణోద శ్రమంలో (గా మోద్యోగి పదవికి రాజీనామా 
ఇచ్చారు. 

దేవులపల్లి పోమునాధకా స 
తండి ల క్షిశ్రనీరసి ౦హళా స్త్రి. గుడివాడ 

వౌ స్తవ్యులు. ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో పాల్గొ 
నందుకు 4_6-80 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

కృష్ణా జల్లా న్వాతం/త్య 

రు. 50 జరిమానా విధింపబడింది. జరిమానా చెలించని 
పక్షంలో మరో నాల్గు వారాల కఠిన శిక్ష. రాజ జమంశ్రి, 
బిళ్లారి నెం్టటల్ క్రి జైళ్లలో శిక్షను అనుభవించారు. 
గా౦ధి..ఇర్విన్ ఒడంబడిక (ప్రకారం 118.81 న 
విడుదలయ్యారు. శాసనోల్లంఘనో ద్య మంలో పాల్గొ 

న్నారు. 14_8_82 న 14 నెలల కఠిన శిక్ష విధించ 
బడి_ది. రాజమం, డ్రి. కన్ననూరు జైళ్లలో శిక్షను 
అనుభవించారు. 

పావయ్య 
గుడివాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణంరో పాలొని, 

6-2-1922 నుంచి రెండునెలల కశిన శిక్షను రాజ 
మండి జై లులో అనుభవించారు. 

పెండ్యాల కుమారస్వామి 

తండి రామచం దయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ, 
కాంపొండరు. వ్యష్టి సత్యా_గహంలో పాల్గొని. 

29.1941 నుంచి ఆరు నెలల కరినశిక్షను అలీపేరం 

జెలులో అనుభవించారు, 

ప. కౌశల్యాచదేవి 
కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 19-2-_1982న గుడివాడలో 

శాననోల్లంఘనంలో వాల్లొన న్నారు. పోలీసులు ఆమె 

ముఖంపై రంగునీళ్లు చలి, పరాభవించి వదిలివేశారు. 

పూర్ణ 'తిలకమ్మ 

భర్త రామకోటయ్య. స్వస్థలం గుడివాడ. శాసనో 
ల్లంఘనేంలో పాల్గొన్నారు. 3 98-1931 న ఆరు నెలల 
కోశ్రినశిక్ష విధించారు వెల్లూరు జై లులో శిక్ష అనుభ 
విస్తుండగా గాంధీ-ఇర్విన్. ఒప్పందంతో 8108 1న 
విడుదలయ్యారు 

వపోబగాని రామలింగం 

తండ్రి వెంకట 

రెడి. జననం 1900. 

గన్నవరం తాలూకా 

ఉయ్యూరు. రైతు. 

జాతీయోద్యమంలో" 

పెక్కు_ సార్లు లాఠీ 

ఛార్జి లకు గుర 

య్యారు. శాసనోలం 

ఘనంలో పాల్గొ 



నమరయోధుఅ చరి/త 

న్నారు. 20.4=1882న సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధీర 

చారు. రాజమం డి బళ్యారి జైళ్ళలో శిక్ష. అనుభ 

వించారు. రాజమ3 డి జె జైలులో భగత్సింగ్ సహ 

చరుల నుంచి ఊఉ శ్రేజంపొంది, ఎ(రటోపి ధరించి తీవ 

మైన లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. 

కౌనందం 

తండి రామ 

భాగవతుల వ వూ 

గుడివాడ. “దేశంలో 

కుటుంబానికి ఒకరు 

చొప్పున స్వాతం 

(త్య పోరాటంలో 

పా ల నాోలసన్న 

3 గాం స జీ పిలుపుతో 

ఉ శ్రేజితులై చదువుకిస్వ స్తిచెప్పి,ఉప్పు సత్యగహంలో 
పాళ్గొన్నారు. 17-6-1930 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో భిక్ష 

అనుభవించారు. జెలునుంచి విడుదలెన పిమ్మట, 

వినినూ ఆపరేటర్ గా పని చేస్తూ జీవనం గడిపారు. 

క్రీ ర్తి శేమలై రిం 

ఎ బెడతంపల్సి సీతయ్య 
న్ యె 

డి రేలయ్య. 

జన్మసలం గుడివాడ, 
మం 

సత్యా్యగ హ౦లో 

పా లొ న్నారు 

17.6-1980 న సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజ 

మండి, తిరుచునాపల్లి , అలీపురం, బళ్లారి జెళ్ళలో 
౧ ae) మ 

'శిక్ష అనుభవించారు. 

కోటయ్య. జ స్మసలం 

స_తయ్య 

తండ్రి రలయ్య. 

నర్తకులు. గుడివాడ 

వౌ సవ్యులు. 1000 

అ ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. సంవత్సరం 

కశిసశిక్ష ఏధింప 

ఒడింది. 17-6-80 

నుండి రాజమండ్రి తిరుచునాపర్తి, అలీపురం, బళ్ళారి 

జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు 1972 జూన్లో 

కీ రిశేషుళయ్యారు 

బెక్కౌ వెంకట చలపతిరావు 

తండి లక్షీ క్రై 

నరసింహం. 1916 

డిసెంద దు 15న 

గుడివాడలో జనిిం 

చారు _గ్రస్తుత నివా 

సం విజయవాడ. 

చిన్నతన ౦ లో 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం 

౦దు పాల్గొన్నారు. 1940 మే లో నిషిద్ధ కరపత్రాలు 

పంచుతుండగా అరెసుచేసి, సబ్ జైలులో వుంచి 

వదలి వేశారు. 1711941 న 5 నెలల కఠిన శిక్ష 

విధింపదిడింది రాజమండి జైలులో శిక్షను అనుభ 

వించారు. 1912 లో రెండు కేసుల్లో 16 నెలల శిక్ష, 

100 జరిమానా విధింపబడింది. ఆసి జప్పచేసి 
అలానే బాజీ 

జరిమానా వనూలుడేశారు అలీపురం క్యాంపు ఇలలో 
aa గి 

శిక్ష అనుభవించారు. సంఘ సంస్కార. హరిజనో 

ద్యమంలో పనిచేశారు, హరిజన జాలిక వసతి గృహ 

కార్యదర్శిగా సనిచేళారు. 
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బోలఠలెం వెంకటేశ్వరరావు 

తండి గురయ య్య" 

గుడివాడవా స్తవు వ్యులు, 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో రైలు 

పటాలు తొలగింపు, 

టెలి గాఫ్ తీగెల 

(తెంచి వేత కేసు 

సందర్భంగా 1942 

సె ఫైంబర్ 27న అరెస్టు చేశారు సబ్ జైలులో 

వుంచారు 29=-౯=48 న గుడివాడలో మూడు సువ 

తరాల కలీన శిక్ష విధించబడింది. అలీపురం, బళారి 

శానిటోరియం జె జెళలొ శిక్షను అనుభవించారు. 

అప్పీలులో శిక్ష తగ్గించబడి 1945లొ విడుదలయ్యారు. 
1971 డిసెంబర్ 16న క్రీ రా శిషలయ్యారు. 

బండవల్లి శ్రీరాములు 

తండి బోడెయ్య. "సేడివాడ వాస్తవ్యులు, క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలొ రె లే లెన తొలగింపుకు, 

మూ an 

చెలి గాఫ్ తీగెల తెంచి వేతకు చట్ట విరుద్దంగా సమా 

వేశమెన నేరంపె 2£08-=5._48న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష 
విధించబడింది. అలీపురం, సేలం జెళ్ళులో శిక్షను 
అనుభవించారు. 

తండి సన్నయ్య. గుడివాడ వా నా స్రవ్యులు. 1 రెతు. 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొన్నారు. 7_ 7-30 న 

ఆరు నెలల కరఠినశిక్ష, రు [00 జరినూనౌ విధింప 

బడింది. జరిమానా చెల్లి ంచారు, రాజమండ్రి, అలీపురం 

జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 1941లో పక్షవాతంతో 
చనిపోయారు. 

మరీదు కోటేశ్వరరావు 
తండ్రి వెంకటపతి. జన్మస్థలం గుడివాడ. ఫొటో 

(గ్రాఫర్. 

పట్టాలు సెరికి వేత తంతి తీగెల తెంచి వేత కేసులో 

ముద్దాయ, ఆరు నెలలు సబ్ జెలులో రిమాండ్ చేసి, 

16=11-:948 న 18 నెలల కఠిన శిక్షను విధించారు. 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రై రెలు 

క్రీష్లా జిల్లా న్వాతంత్య 

అలీపురం జె లులొ శిక్ష అనుభవించారు. రెండుసార్లు 
మున్సిపల్ 'కౌన్చి లర్ గా ఎన్నికయ్యారు. 

మల్ల్పాది సబ్బారాపు 

గుడివాడ వా స్తు లు. సహాయ నిరాకరణో వ్య 
మంలో పాల్గొన్నారు. 6-2. 1922 నుడి రెండు 

నెలల కఠినశిక్ష విధించబడింది. 

మునుగంటి వెంకటరావు 

తండి పట్టాభి రామారావు. గుడివొడ వొ _స్తవ్యులు. 

రైతు 8 2. 50 న బందరుకు మడాను గవర్నర్ 

రాక సందర్భాన జరిపిన నల్రజెండాల (వద: నలో 

పాల్గొన్నారు. 15-3-30 నుండి 7.12 80 సరకు 

రాజమండ్రి సె(టల్ జె జైల్లో శిక్షసనుభవఏించారు. 

_ మూడడ లక్ష్మయ్య 
ae FF 

తండ్రి అప్పలనాయుడు. జననం 1908 గుడివాడ. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, డి. ఐ. ఆర్. 

(కింద 28-5-1848 న అరెస్టు అయ్యారు. 15 నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం జె జలువొ శిక్ష అనుభ 

వించారు కోర్టులో కేసు కొట్టి వేయడంతో 

18-3-1944 న వడుడసీయ్యారు. 

మూడేడ్డ రౌమారావు 

కం(గి అప్పలనాయుడు. జననం 1910 గుడివాడ, 

చైతు. 1941 వ్యషి సత్యాగహంలో పాల్గొన్నారు. 
నాలుగు నెలల జె డై లుశిక్ష రు [0/= జరిమానా. విధిం 

చారు. తిరిగి 'క్వౌొట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. గుడివాడ సెషల్ మెజి సిట్ 20 _6- 1349 

న మూడేళ్ళ కఠినశిక్ష విధించారు. సెషన్స్ కోర్టులో 
కేసును. కోత్త వేసినందున 4-10-1848న విడుదల 
య్యారు. గుడివా డ ప పట్టణ కాం; గెస్ అధ్యత్షులుగాను, 

మున్సిపల్ చె ర్కన్గాను పనిచేశారు. 

రెళంగి పోతరాజు 

గుడివాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణంలో పాల్గొని, 
6-2-1922 నుండి రెండు నెలల కఠిన శిక్షను 

రాజమం డి జైలులో అనుభ ఏంచారు 



విస్ప శెట్ట వెంకయ్య 

జన్మస్థలం గుడివాడ. “వ్యాపారి. మోతీలాల్ నెహూ 

మృతి సందర్భంగా, 1934 లో గుడివాడలో జరిగిన 

హా ర్రాశ్లో తీవ'మెన లారీ ఛార్జికి గురయ్యారు. 

1941 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో కూడా పాల్గొ న్నారు. 

శంభంగి రామస్వామి 

తండి అప్పల 

నాయుడు. గుడివాడ. 

1916లో జననం. 

పసుత నివాస ౦ 

సం. 1942లో 
కోరు పికెటింగ్ సం 

'దర్శాన అరెస్టుచేసి, 

సబ్ జైలులో 20 

ఖమ్మం. 

అపే\కట జోసెఫ్ ఎప ర 

తండి - భూషణం. జననం 1919 గుడివాడ 

తాలూకా వెంట పగడ. హరిజన ఉపాధ్యాయుడు. 

క్రకట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

273-1949 న డి. ఐ. ఆర్. కంద నాబగు నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించారు అలీపురం జైలులో శిక్షను 

అనుభవించారు. 1950.52 రాజ క్య సభ సభ్యులు. 

1966 నుంచి 1972 వరకు ఆు(ధ పదేశ్ శాసన 

మండలి సభ్యులు (వసుత నివాసం విజయ వొడ. 

కొసరాజు. వెంకటసుబ్బయ్య 

గుడివాడ తాలూకా వెంట్రప్రగడ వాస్తవ్యులు 

శాసనోల ంఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు ర2 82న 
౧ ' 

తీ వంగా లాఠీచార్జి చేయబడ్డారు. క్రీ ర్రిశేమలై రి. 

6! 

రోజులు ఉంచారు. ఆరుమాసాల శిక్ష విధించబడింది 

91-86-4? నుండి అలీపురం క్యాంప్ జెలులో శిక్షను 

అనుభవించారు. పురపాలక సంఘ సభ్యులుగా, కాలేజి 

మేనేజరుగా, వెనుకబడ వి ద్యా రుల హోాసల్ 
a థి యు 

మేనేజర్గా పనిచేశారు. 

సున్నం నరసింహం 

తండి ముత్తులింగం. జన్మస్థలం గుడివాడ. ఉప్పు 

1760-1080 నుంచి 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం డి, తిరుచునాపలి , 
oe: 

ఆలీపురం జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

సత్యా_గహంలో పాల్గొని, 

కొసరౌజు నాగభూషణం 

గుడివాడ తాలూకౌ 

వెం(ట(పగడ తండ్రి 

వెంకయ్య. (పస్తుత 

నివాస ౦0 బందరు, 

ఈ స్ప సత్యా 

(గహంలో 6 నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమం డి 

సొముదాయక జరి 

మానాలో వీరినుండి రు. 75 జరిమానా వసూలు 
చేశారు. అస్పృశ్యతా నివారణ, హరిజన సంక్షేమం 

జై జైలులో భిక్షను ఆ అనుభవించారు. 

కోసం పని చేళారు. కీ ర్రిశెషులై రి. 



తం(డ్రివెంకయ్య, 

జననం 16=8_1902 

గుడివాడ తాలూకౌ 

వెం(ట(పగడ, రైతు, 

1921 సహాయనిరా 

కరణ కాలంలో 

విద్యకు స్వస్తి 

శ మ చెపారు. తిరిగి 

విధ్యాభ్యాసు సాగంచి. కలకడ్తాలో బి. కొం. లో 

చేరారు. "టె రరిస్లులతో పరిచయం : ఏర్పడి, బెంగాల్ లో 

పర్యటించారు. “1930 సత్యాగ్రహానికి మద్ద కుగా 

కలకతా కా విద్యారులు జరిపిన (ప్రదర్శనలో పాల్గొని 

అరెపై అయ్యారు. చదువుకు స్య స్తేచెప్పి, "స్వ 

(గామంవచ్చి, జాతీ యోద్య మంలో కి దుమికారు. అనేక 
(గ్రామాలలో వాలంటీరను సమీకరించి. కలు దుకొ 

కకాలముందు పికె శెటింగ్ జరిపారు. నాలుగుసార్లు లాఠీ 

చార్జి లకు గురయ్యారు. 28 1. 1882న అరెస్టు చేసి 

288.1082న విడుదల చేశారు. రహస్య" పత్రిక 

“రెడీ పంచుకుండగా ఆ రెస్టుచేసి, 20. 0= 1082న 

రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష, రు. 200 |- జరిమానా విధించారు. 
రాజమం(డి, తిరుచునాపల్తి, జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
వించారు. యుద్ద వ్యతిరేక (ప్రచారం సొగించినందుకు 

2.-3_1941 నుంచి డిబెన్యాగా 1945 వరకు 

వెల్లూరు, రాజమం డి,తంజావూరు, జైళ్ళలో నిర్భం 

దించారు. కౌం(గను పోషలిస్టు పార్ట్, కమ్యూనిస్టు 

పార్తీ లలో వముఖ పాత వహించారు. ప్రజాశ క, 

విశాలాం య పత్రికలలో పనిచేశారు. అనేక నవలలు 

రచించారు. 

కొసరెజు _బహ్మయ్యు 

తండి దేవయ్య. జననం 1-7-1912. గుడివాడ 

తాలూకౌ వెంట పగడ. రె తుం (ప్రస్తుత నివాసం 

కరూ్నూలు జిల్లా ఆళ్ళగడ్డ జె తాలూకొ జిల్లైల. శాసనో 

ల ౦ఘనంలో "కల్లు పాకలు, వి దేశీ పసాంలయాల 

ముందు పికెటింగ్ “జరిపి 2am! 1932, 28-1-1932 న 

లారీచార్జికి గురయ్యారు. తిరిగి శాసన నోలంఘనంలో 

పొల్త్"ని, 47.1082 నుంచి సంవత్సరం క్రశిన శిక్షను 

కృష్టా జిల్లా న్వాతం/త్య 

రాజమం (డీ జెలులో అనుభవించారు. ఆతు, వ్యవ 

సాయ కూలీల సంఘాలలో పని చేశాదు. 

కొ సరొజు [బ్రహ్మయ్య 

ఉరఫ్ మెద 
ది 

తం (డి 

రత్తయ్య. జననం 

10.9. 1020గుడివాడ 

కా వెంట సగడ 

జొ తీయోద్యమా నికి 

అండగా నిలిచిన 

కుటుంబంలో పుటారు 

1038_80వో మునగాల జమీందారు వ్యతి రేక 

తు పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 1941 వ్యష్టి 

స్వ గహ కౌొలంలో 14 రోజులు గుడివాడ సద్ 

లులో నిర్బంధంలో వున్నారు 
fol . గ 

కొసరాజు సీతారామయ్య 

జననం 1907 

గుడివాడ తాలూకౌ 

వెంట పగడ వాస 

వ్యులు. రైతు, 

శాసనో ల్లంఘ నోద్య 

మంలో “పాల్గొన్నారు 

9_2=92 న తీ వంగా 

లా దీ ఛా రై కి గురి 

అయ్యారు. పికెటింగ్ 

చేసిశందులకు లారీ ఛారిచేసి 1620-02 న గుడివాడలో 
జ 

అరెసుచేసి 28..8.82న విడుదల చేశారు. సామూహిక 
wd , 

జరమానా చెలించ నిరాకరించినండకు ఇంటి తలుపులను 
య? 

కోభుత పుచెసింది. (ఆ:భుత ఏ౦ జ ప్తచే ఎంది 



నయరయోదుఅ చర్చిత 

గరికిపాటి నౌగభూ షణం దేవర 

జన్మసలం గుడివాడ 
భా 

1930 ఉప్పు సత్యా 

పాలొనిః 
a) 

ఆరు నెలల కరిగశిక్ష 

అనుభవించాళు,. 

_(గహంలో 

గుళ్ళపల్లి గంగయ్య 
జననం 1909, 

గుడివౌడ తాలూకౌ 

వెంట(పగడ. రైతు. 

స్వ్మగామం నుండి 

గుడివాడ వరకు 

చెట్లపై జాతీయ 

జెండాలు క్ర టా రు 

మ. . “స్వరా జ్య 0 మన 

ఎన్కహమ్క > అన్న నినాదం వంతెనల పెన, గోడల 

పైన రాసి పోలీసులను వెరె త్రించారు. కాటి. ఈక 

గెలలు నరికే కార్య క్రమంలో రహస్య కరపత్రాలు 

సంచే కార్య(క్రమంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. 

పోలీసు లారీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. మూడు రోజులు 

ఫో లీను కష్షడిలో వుంచారు, 

చలసాని వూర్ణ చం దరావు 

తండి కృష్ణారావు జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ 

వెంట పగడ. యుద్ధ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలలొ 

పాల్గొని, విద్యార్థి దశలో. 2£-3_1942 నుంచి 

27.4 19:2 వరకు అలీపు* బళ్ళారి. జై జైళ్ళలో 

కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

తాలూకౌ వెంట్మపగడ 

"శాలను నలకొ 

చలసాని ఆంజనేయులు 

తండి రామయ్య. 

వెం(ట (ప గడలో 

9_7_1897లో జని్మం 

చారు. 1917 లో 

హోమ్రూల్ లీగ్లో 

చేరారు 1921 నుంచి 

198 [వరకూ స్వరాజ్య 

నిధి వసూలు విదేశ 

హా 3జనోద్దరణ, ఖాదీ (ప్రచారం, 

మున్నగు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు 1000 

ఊస్పు సతా గ్రహంలో మ మ, దాసునందు పాల్గా ని, లారీ 

దెబ్బలకు గురయ్యారు. ఆరే నెలల కఠినశిక్ష అనుభ 

పించారు. వెంట(ప్రగడలో హరిజనులకు రాతి పాఠ 

లాారు. (గంధాల యోద్యమ 

వస్త్ర బహిష్ట. నోణ, 

(ప్రచారం 

గావించారు. 

చలసాని వెంకట సుబ్బయ్య 

తండ్రి నాగయ్య. జన్మస్థలం గుడివాశ తాలూకా 

వెంట పగడ. రె తు. ఉప్పు సక్యా_గహ కాలంలో 

గాందీజీ పిలప్పతో ఉ శ్రేజితులై , తన సొంత పట్లు 

వస్తాలయాన్ని తగులబెట్టారు 1932 శాసనోల్లంను 

నంలో రెండు సార్లు అశెను అయ్యారు 15-3-1932న 

గుడివాడలో అ రెస్టు చేస, 20-3-1132 న వదిలి 

చేశారు. తిరిగి 20-6-1932 న నందివాడలో పికెటింగ్ 
చేస్తుండగా అరెస్టు చేసి, సంవత్సరం, కఠిన శిక్ష 

విధెంచా ర రాజమండ్రి జై జైలులో శిక్ష అనుభవించారు 

క్రీ ర్రిశే 
pa) 

బద్ద మూడే (బహ్మానందర5ా వ్ర 

తండి కోటయ్య 

జన్యైస్తలం గుడివాడ 
(42) 

తాలూకొ వెం,ట 
a 

పగడ, రై తుః 

బివీ$ 1 శాసనోల్లంఘ 

నంతో పొ లొన్నారు. 

వర 1087న తీవ 

మెన లా రీచార్జికి గుర 
[ 
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య్యారు. 4-7-1992 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిశ్ళను 
రాజమండ్రి జె జైలులో అనుభవించారు. 

జూగర మూడి కామేశ్వరమ్మ 
య 

తండి వెల్లంకి వెంకజరామయ్య. భర్థ (బహ్మా 

నందరావు. స్వ మం గుడివాడ తాలూకా వెంట 

(గడ, శాస కోల్తంఘనంలో పాల్గొని, నందివాడలొ 

25_5= 1882 న అరెసు అమ్మారు. 27618382 న 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించావ. వెలూరు, 

కన్ననూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

దొంతం సెట్టి సూర్యభగవానులు 

తండి అప్పులనర్ను. 

వెంట(పేగ౩ వాస్తవ్యులు. ఆయుర్వేద, హోమియో 

వై ద్యులు. 1940 వ్యష్టి సత్య_గహంలో పాల్గొన్నారు. 

పో|బు రామయ్య 

తండ్రి నరసయ్య. 

జననం 22.74 1887 

గుడివాడ తాలూకా 

వెంట ప్రగడ. రైతు 

ఉప్పు స త్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్షను 4=7. 1980 

జెళ్ళలో అనుభ నుంచి రాజమండి, అలీపురం 

వించారు. కీ రిశేషుతెరి 

బొబ్బా వెంకటసుబ్బయ్య 

గుడివాడ తాలూకా 

1082 శాసనోల్లంభునోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 
9-282 న తీవ్రంగా లాలీఛార్డీ కి గురిఅయ్యారు. 

వెం్యట్మప్రగడ వా సవ్యులు, 

గుడివాడ తాలూక. 

కృజ్లాజి ల్లా న్యాతం[త్య 

నివాసం గుడివాడ 

(పగడ 1932 శాన 

నోల౦ంఘన౦ లో 

పా లొ న్నా రు. 

$_ 2.190982 న 

తీ వంగా లారీలతో 

కొట్టి వదిలి వేశారు. 

తం(డ్రి రామయ్య. 1899 జూలై న గుడివాడ 

తాలూకా వెం(ట(పగడలో జని్మించారు. జర్నలిస్టు. 

రచయిత. వందేమాతరం, హోంలీగ్ ఉద్యమాల 
కాలంనుండి జాతీ యోద్య మంలో ఉన్నారు. కాకినాడ 

కౌం_గస్ మహాసభకు హాజరయ్యారు. 1928 నుండి 

42 వరకు తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కౌర్యగెస్ వర్కింగ్ 

కమిటీ సభ్యులు. ఒకసారి నాల్లు మాసాలు, మరోసారి 

మూడు మాసాలు శిక్షననుభ ఏంచారు, ప్యూనిటివ్ 

పోలీసులు వీరి ఇంటో వసువులను చిందరవందర 

చేళారు. లాఠీధా ర్జీక్ గురిఅయ్యారు. “ఆం ధజనని” 

అనే దిన, వార పత్రికలను “నవకళ” అనే పతికను 
నిర్వహించారు (ప్రస్తుతం విజయవాడ నివాసి. 

మద్దుకూరి చం దశేఖరరావు 

తండి వెంకయ్య 

28..3-1909 న గుడి 

వాఎ తాలూకౌ వెంట 

(వగడలో జన్మం 

చారు జర్నలిస్టు. 

జాతీయో ద్య మ 

(పభావానికి లోనై 

. ఆంగ గ్ల విద్యకు స స్వస్తి స్ 

చెప్పి, ఆంధ జాతియ కళాశాలలో చేరారు. సెమన్ 
కమీషన్ దహిష్కరణోద్యమంలో యుడకేలను 
సమీకరించారు. ఉస్పుసత్యా_గహంలో పాల్గొని, 3 

నెలల శిక్ష రాజమండ్రి జైలులో అనుభ ఏంచారు. 



నయరయాధుల భరిత 

శాసనోల్లంఘనకాలంలో రహస్య పత్రిక “రెడీ” కొన్ని 

నెలల పాటు నడిపి, అనేకమంది యువకులను 

ఉ 'త్రేజపర్చారు. వెంట పగడ ఫిర్కాలోని అన్ని 

(గామాలలోనూ, యువకులకు నాయకత్వం వహించి, 

తావి గెలలు నరకటం, కల్లు పాకల వద్ద పికెటింగ్, 

విదేశీవ స్త్ర బహిష్కరణ పంటి కార్యక్రమాలు పెద్ద 

ఎత్తున నిర్వహించారు. వీటని్నటి ఫలితంగా వెంటి 

(వగడలో ప్యూనిటివ్ పోలీసు కేంద్రాన్ని పెట్టి, 

ప్యూనిటివ్ పన్ను వసూలు చేశారు. 28=4= 19082 "స 

అరెస్టుచేసి నెత్తురు కకే_వరకూ తీ (పంగా లాఠీలతో 

కొట్టారు. 18-5-1932 న రెండేణ్చ కఠిన 'శిక్ష 
రు. 900 లు జరిమానా విధించారు. జరిమానా వసూలుకు 

ఇంటి తలుపులు, కుటుంజ ఆసి వేలం వేశారు. 

రాజమండ్రి, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించి, 

8_7-1938 న విడుదలయ్యారు. నవశ క్తి, స్వతం(త 

భారత్. (ప్రజాశ క్రి విశాలాంధ 

పనిచేశారు కమూూనిస్తు ఉద్యమ నిర్మాతలలో ఒకరు. 

తామపడతగ్రహీత, 26-6-1974 న కీ రిశేమలే ర. 

మద్దుకూరి నాగేశ్వరరావు 

తండ్రి వెంకయ్య. 

జన్మస్తలం గుడివాడ 

తాలూకా వెంట ప 

గడ.-రె తు. రహస్య 

ప్మతిక “స్వతంత్ర 
భారత్" పంపిణీలో 

పాత వహించారు, 

1941 సెప్టెంబర్ 

16న అరెస్టు చేసి, గుడివాడ సబ్ జై లులో 15 రోజులు 

నిర్భంధించారు. 

యార గడ వెంకటరత్నం 
౧౧ 6౧ 

గుడివాడ తాలూకా వెం(ట([పగడ వాస్తవ్యులు. 

1982 శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 

లాఠీఛార్జీ చేయబడ్డారు. 1941 లో వ్యష్టి సత్యా 

గహంచేశారు. నాలు నెలల కరినశిక్ష, రు. 508 

జరిమానా, చెల్లి ంచని పక్షంలో మరో రెండు నెలల 

శిక్ష. విధించబడింది. 

సంపాదకులుగా - 
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విరవనేని శ్రీరంగం (శ్రి రంగారావు) 

తండ్రి వెంకట సుబ్బయ్య. నివాసం వెంట (ప్రగడ, 

రె తు. శాసనోల్లంఘన వుద్యమంలో పాల్గొన ఇందుకు 

%9_1_1982న అరెస్టుచేసి, తీ వమైన టెకీ దెబ్బలకు 

గురిచేసి, మర్నాడు “వదిలి పెట్టారు మళ్ళీ Ja d= 1082 

న అరెస్తుచేసి, లాఠీఛార్జీ చేశారు. 28-8-_1988న విడు 

దల చేశారు. గుడివాడ “దోనపాడుల మధ్య గొలుసు 

లాగి రెలును ఆపుచేసినందుకు 7 నెలలు కరినశిక్ష విధిం 

చారు. ₹9-8_1982 నుండి రాజముండ్రి సెర్మటల్ 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. కీ రిశేషులైరి. 

వెం టవగడ బాలకృష్ణరావు 

స్ట్ Ry గుడివాడతాలూకౌ 

వెం ట(పగడ.కండీ 

గోవింద రామయ్య 

1910 ఫిదబవరి 17న 

జని్మాంచారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. 

జాతీయోద్యమ ప్రభా 

వంతో 1927 లో హైస్కూలు విద్యకు స్వస్తి 

౯ “ఇ చెప్పారు. హిందీ చదివి “హిందీ పచారక్”అయ్యోి, 

ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేశారు. 1980 లో రాజభకుల 

సమావేశం జరగకుండా “ “అల్లరి చేసినందుకు అరెస్తు 

చేసి వారం రోజులు సబ్ జె 'లులో ఉంచారు. 1992లో 

తాటిగలలు నరక్రటం, రహస్య బులి'కెన్లు పంచడం 

మొదలగు కార్య కమాల్లో పాల్గొన్నారు. 2 .2_1082న 

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో అరెస్టయినారు. 'రెండు 

కేసుల్లో ఆరేసి మాసాల చొ॥ శిక్ష, రు 100 జరిమానా 

విధింపబడింది. (గామంమీద సాము దాయికజరిమానాలో 

భాగంగా రు. 75 లను వారివద్ద వసూలుచేశారు. 

3_2=19832 నుండి రాజమండ్రిలో శిక్షననుభవించారు. 

1989 లో విజయవాడ పట్టణ కాంగెస్ కార్యదర్శిగా 

నిచేశారు- వితంతు వివాహం చేసికొన్న సంఘ 

సంస్కర్త 



నం౦దినాడ 
ఆచంట రామ్మబహ్మం 

తండ్రి వెంకటనుబ్బయ్య. జన్మస్థలం డివాడ 
తాలూకా నందివాడ, రెతు. శాసనోల్లంఘనంలో 
పాల్గొన్నారు, 20_6_1932న అరెస్టుచేసి, 2.7. 1982న 
ఆరు నెలల కఠినళిక్ష విధించారు. రొజమం[డి జెలులో. శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి 1941 వ్యష్టి సత్యా(గహంలో 
పాల్గొని, జైలు శిక్ష అనుభవించారు, క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. 
24.12.1942 న రెండు సంవత్చరాల కఠినశిక్ష, 
రు, విగ్రగ్ర/ జరిమానా, పద్రి కొరడా దెబ్బల శిక్ష 
విధించారు. అలీపురం జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 
15.8 - 1948 న కొరడాచెబ్బల శిక్ష అమలుజరిపారు. 

ఆచంట పచ్చయ్య 

తండి ద్రహ్మయ్య 

నందివాడ లా 

1899 లో జననం. 

రె తు. క్విట్ 

ఇండియా డీ ద్య 

మంలో పాల్గొ 

నాషారు. 24=12_42 

మ జా నుండి ఒక ఏడాది 
ఆలీపురం క్వాం జైలులో శిక్ష అనుభవించారు 
కీ ర్థిశేమలయ్యారు. 

ఆచంట రామచం[దరావు 

తండి సీతయ్య, 
జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా నందిగామ. 

రైతు. 1982 శాసనో 

లంభునంలో పాల్గొని 

తీవమైన లాఠీఛార్జీ కి 

గురయ్యారు. “జయ 

భరి”, “ఢంకా? 

రహస్య పృతికలను (పజలకు పంచారు. [888 జనవరి 
14న గుంటూరులో రాష్ట్ర డిస్తేటర్ల మహాసభకు 
హాజరై, అరెస్టు అయ్యారు, ఏడాది కఠిన శిక్ష, 
రు 2040-/ జరిమానా విధించారు. 81.8.1888న 
విడుదలయ్యారు. తిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 
వాల్గొని, 24.12.1942 నుంచి రెండు సంవత్సరాల 
కఠినశిక్షను, 10 కొరడా దెబ్బల శిక్షను అలీపురం 
జెలులో అనుభవించారు. కీ ర్రిశేషలె రి. 

అడుసుమిల్లి శంకరరావు 
గుడివాడ తాలూకా నందివాడ వాస్తవ్యులు, 

1982 తో తన (గామంలో నేగాక, చుటు పక్కల 
లు 

(గ్రామాల్లో శాసనో ల్లంఘనోద మం గురించి (ప్రచారం 
చేశారు. 

ఈడు్చుగంటి లింగయ్య 

తండ్రి సుబ్బయ్య, 

1966లో గుడివాడ 
నండివాడలో జనికం 
చారు. తిలక్ చని 

పోయినప్పుడు జర్రి 

గిన నభలో ఉపన్యా 
సాలు విని చదువు 

మానివేశారు. కాకి 
నాడ జాతీయ కౌం గెస్ మహాసభలకు హాజరయ్యారు. 
1927 మ(దాను కౌంటగెస్ మహాసభలో ఆంధ 
వలంటీర్ల దళానికి కెపెన్గా పని చేశారు. 1991లో 
ఉప్పు తయారు చేశారు. 1932లో కల్లు దుకాణాలవద్ద 
పికిటింగ్, విదేశ వస్త్ర బహిష్కరణ లలో పాల్గొ 
న్నారు. లాఠీ చార్జీ కి గురయ్యారు. నందివాడ నుంచి 
రహ స్య బులి'ఇెన్లు పంచుటలో పాల్గొన్నారు. 
20-6-1982 న అరెను చేసి 2_7.939 న 6 మాసాలు 
కఠిన శిక్ష విధించగా రాజమండ్రి జెలులో శిక్ష అను 
భవించారు. వ్యష్టి సత్యా గహంలో పాలొనగా రు. 25 ట ౧ 

శక 



నవమురయోదుల భరత 

జరిమానా, 18 నెలల కఠిన శిక్ష ఏిధింపబడింది. 

జరిమానా చెల్లించి రాజమండ్రి జై జెలుల్ 181.1941 

నుంచి శిక్ష అనుభవించారు. కిట్ ఇండియా తంల 

మంలో రెలు పట్టాలు పిక వేత, (పభుత్వ ఆఫీసులు 

పడగొ ఫే ౩ కార్య కమానికి నాయకత్వం వహించారు. 
కి నెలల 10 రోజులు సబ్ జలులో వుంచి, 

24_11-.942 న 8 సంవత్సరాల కిఠిన శిక్ష, రు. 40 
జరిమానా విధింపబడింది జులాశ్టినా చెల్లించి అలీపురం 

క్యాంప్ జైలులో శిక్ష అనుభంచి 1_8-1945 న 

విడుదలయ్యారు. 

1936-39 నందివాడ పంచాయితీ (పెసిడెంట్ గా 

వున్నారు; 1945 నుండి 1948 వరకూ గుడివాడ 

తాలూకా కౌం(గెస్ అధ్యక్షులుగా నూ, 1948 నుంచి 

1851 వరకూ కృష్ణాజిల్లా బోర్లు మెంబరుగానూ 
వున్నారు. 

ఈడ్పుగంటి కోటేశ్వరరావు 

గుడివాడి తాలూకౌ 

నండివాడవా స్త్రవ్యులు 

* దోసపాడు వద్ద రైలు 
మార్గాల ధ్వంసం 

చేసిన సందర్భంగా 

అరసు వారంటు 

పుట్టింది. పట్టుబడ 

కుండా అజ్ఞాతవాసం 

గడిపారు. అరెస్టయిన తర్వాత నెలరోజులు సబ్ 

జెలులో ఉన్నారు. 

నందివాడ వొ స్తు లు. 1882లో శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యమం గురించి తన గ్రామంలో నేగాక "చుట్టు 

(ప్రక్కల (గ్రామాల్లో కూడా ప్రచారం చేళారు. 

5 ండవల్లి నాగభూషణం 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా నందివాడ. 1982 
శాసనోలంఘనోద్యమ కాలంలో. తన (గ్రామంలోను, 

చుట్టుపక్కల (గ్రామాలలో విరివిగా (ప్రచారం చేశారు 

4? 

కొండవల్లీ పరశురామ రెడ్డి 

గుడివాడ తాలూకొ 

నందిగామ వాస్త 

వ్యులు. 1082, 42 

ఉద్యమాల్లో పాల్ల్' 

న్నారు. రహస్యంగా 

వెలువడ్డ “జయ బేరి” 

“రెడీ” పత్రీకలు 

పంచారు. 1942 లో 

దోసపాడు వద్ద రె లు పట్టాల పీకి వేత సందర్భంగా 

అరెస్షు అయ్యావ్. గుడివాడ సబ్ జై లులో ఒక 

మాసం వుండి తర్వాత విడుదలయ్యారు. 

గుళ్ళవలి శాస్తుంలు 
దం = 

గుడివాడ తాలూకొ నందివాడ వాస్తవ్యులు. తన 

గ్రామంలోనే గాక్క చుట్టుప్రక్కల గామాలలో కూడా 
1932 శాసనోల్లంఘనో ద్యోమం గురించి పచారం చేశారు. 

గోరుముచ్చు రానుస్వామి 
తంగడి నారాయణ 

స్వామి. జన్మస్థలం 

గుడివాడ  తాలూకొ 

నందివాడ. రతు. 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో అరసు 
' రు 

అయి, 24=12= 1942 

ను౦ంచి8 నెలల 

కఠిన శిక్ష అలీపురం జెలులో అనుభవించారు. 

చొక్కా నక్షతం 

తండి వెంకయ్య 

నందివాడ లో 

15 - 11 = 1914 న 

జననం. క్విట్ 

ఇండియా వు ద్య 

మంలోపాల్లొన్నారు. 

24_12_1942న2ినం. 

కఠినశిక్ష, 15 కొరడా 



ర్లో 

దెబ్బలు విధించారు. ఆలీపరం క్యాంపు జైలులో 
కొరడా దెబ్బలు,శిక్షఅఆనుభవించారు. జె జై లు అడ్వయిజరీ 

బోర్డు సిఫారసు |పకారం 28_7_ 14 న విడుదల 

చేయబడ్డారు. 

చ్య్మాటగడ్డ వెంకటేసు 
తం(డికోదిండం. 

నందివాడ. రెతు. 

1898లో  జన్మిం 
చారు.క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు 8 నెలల 

శిక్ష విధించగా 

14-12-41 నుండి 

అలీపురం క్యాంపు 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. నందివాడ పంచాయితీ 

సభ్యులుగా పనిచేశారు. కీ రిశేమలై ర. 

చ్మాటగడ్డ శామ్యూయేలు(శ్రామ్యూలు) 

తండ్రి. గురునాయి అనే అ _బహాం. నందివాడ 

నివాసి క్విట్ ఇండియా ఉద మంలో పాల్గొని 

24_12=1942 నుండి 8 నెలలు ఆలీపురం క్యాంపు 

జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. కీ ర్రిశేషు లె రి. 

నందివాడ లక్షీ త్ర నారాయణ 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా నందివాడ. 1920-21 

సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో తన (గా మోద్యోగి 

పదవికి రాజీనామా చేశారు. సహాయ నిరాకరణోద్యమం 

గురించి |గామాలలో (ప్రచారం చేశారు. 

వూనూరు వెంకా రెడ్డి 

తం పిచ్చి రెడ్డి 

1902 లోన౦ ది 

వాడలో జననం. 

రైతు 19830 ఉప్పు 

సత్యాాగహ౦లో 

పా ల్ల ని జై లుకు 

వెళ్ళారు. శాననోల్లం 

ఘన 'ఉద్యమరలో 

కృత్దాజీల్లా న్వొూతం/త్య 

పాల్గొనగా 256.1982 నుండి ఒక సం॥ శిక్షను 
విధించారు. రాజమం(డి సెంటల్ జైలులో శిక్షను 
అనుభవించారు. 10-4-1938 న విడుదలయ్యారు. 
తిరిగి వ్యష్టి సత్యా(గహంలో పాల్గొనగా 18. 2.12425 
2 మాసముల కరఠినకిక్ష, రు. 10 'జుల్మానా (జుల్మానా 
చెల్లించకపోతే మరో రెండు మాసాల శిక్ష) విధించారు. 
జుల్మానా. చెల్లించి రాజమండి జె లొ శిక్ష అనుభ 
వించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా" ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నందుకు ల సం॥ కఠిన శిక్ష 24.12.42నుండి 
అలీపురం క్యాంపు జై జెలులో అనుభవించారు. గుడివాడ 

తాలూకొ కౌంగెస్ సంఘం (పసిడెంటుగా శ సం॥ 

జిల్లా కౌంటగెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబరుగా శీ సం॥ 

పనిచేశారు కీరి ర్విశేషులయ్యూరు. 

వూనూరు సుందరమ్మ 

భర్త వెంకారెడ్డి. 

జననం 1909 గుడి 

వాడ తాలూకా 

నందివాడ. శాస 

నో లిం ఘన౦లో 

పాల్గొని భర్తతో 
పాటు జై లు క్ష 

అనుభ వ్ ంచారు. 

21 _ 6- 1982 స 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించారు. వెల్లూరు, కన్ననూరు 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1880లో కీ ర్రిశేషులె రి. 

పెయ్యల నాగయ్య అనే సంతోషం 

తండ్రీ భీమయ్య. నందివాడలో 1901 న జననం. 

రైతు, కికిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనగా 

గుడివాడ సబ్ డివిజనల్ మేజి సేటు 24_12_1942న 

ఒక సం॥ శిక్ష విధించారు. ఈ శిక్షను కృష్ణాజిల్లా 

సెషన్సు జడ్జి 6 మాసాలు తగ్గించారు. ఆరీపురం 

క్యాంపు జై జె లలో శిక్ష అనుభవిస్తుండగా. 184. 1848న 

క్రీ _్రీశేమలయ్యారు.. 



నయరయాదుల బీరి[త 

యార్హ గడ్డ వెంకటనారాయణ 

తండి పిచ్చయ్య 

నందివాడలో 1907లో 

జనన౦0. 1988 

గుంటూరు కౌం(గెస్ 

సభలో అరే స్తు 

అయ్యారు. ఒక సం 

వత్సరం శిక్ష, రు. 2 

వేలు జరి మానా 

పూర్తి శిక్ష అనుభ “విధించగా, రాజమం డే జెలులో 

వించారు. 

1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనగా 

2 సం॥ శిక్ష రు. 400 లు జరిమానా విధించబడింది. 

శిక్ష ఆలీపరం వంపు దై జెలులో అనుభవించారు. 

1950 లో కీర్తీ రి కేషులయ్యారు. 

వల్ల అ భనేని సుుబహ్మణ్యం 

త౦[డీ చల 

మయ్య. జనన ౦6 

1910లో. నివాసం 

నందివాడ, తు. 

1931లో నందివాడ, 

జనార్థన పురములలో 

కల్లు "దకాణా ల వద్ద 

పికెటింగ్ జరిపారు 

తన ఇంటి ఆవరణలో జాతీయ జెండాను పోలీసులు 

తీసివేసే సటప్సుడు (పతిఘటించి లాలీ దెబ్బలకి గుర 

య్యారు. 

చౌ ట 
అక్కినేని వెంకటప్పయ్య 

గుడివాడ తాలూకా చౌటపల్లి వాస్తవ్యులు. శాస 

నోల్లంఘనోద్య మంలో, కల్లు దుకాణాల ముందు 

పికెటింగ్ జరిపారు. 17 1.82 న తన (గ్రామంలో 
త్మీవమెన లాఠీచారీకి గురిఅయ్యారు 

రు జె 

రీ 
అన్నే. అంజయ్యగారిచే నడుపబడిన రహస్య 

స్మతిక “రెడీ”కి మద్దుకూరి చం[దశేఖరరావుగారితో 
పీపకూడా ఎడిటరుగా ఉండి, 2 వారాలపాటు నడి 

పారు, విజయవాడ .సామారంగ్ చౌకు పికిటింగ్ లో 

తీవమైన లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. “జయభేరి” అనే 

మరో రహస్య ప పత్రికను మరి కొందరు మితులతో 

కలసి 10 వారాలపాటు నడిపారు. 20.64.82 న 

వీరిపై లాఠీ చార్జీ జరిపి 2.7-82న 6 మాసాలు 

శిక్ష విధించగా రాజమం డి జైలులో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. 

1938లో సషేధింపబడిన కలక త్రా కాం గెస్కు 

(ప్రతినిధిగా వెళ్ళి అరెస్టయి, తర్వాత విడుదల చేయ 

బడ్డారు. హారిపుర కాం్యగెస్ (పతినిధి. 1842లొ దోస 

పొడు వద్ద రైలు పట్టాలు పీకి వేసిన సందర్భంలో 

24-12-1942 న 2 సం॥ కఠిన శిక్ష, రు. 200 జరి 

మానా, 10 కొరడా దెబ్బల శిక్ష విదించారు. జరిమానా 

చెల్లించారు. 15.3_43 న అలీపురం క్యాంప్ జై జైలులో 

కోరడా దెబ్బల శిక్ష అమలు జరిపారు. పూ సే శిక్ష 

అనుభవించి ఆలీప్పరం జైలు నుండి విడుదలయ్యారు. 

స్నేక్ మహబూబ్ 

తండి కాజమియా, గుడివాడ తాలూకౌ నందివాడ 

దా స్తవ్యులు. వర్తకులు. తన (గామంలో నేగాక చుట్టు 

(పక్కల (గామాలలో కూడా 1932 శాసనోల్లంఘ 

నోద్యమం గురించి (ప్రచారం చేశారు. 16- 1 -9రిన 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష, రు 2000 జరిమానా చెల్లించ 

నిచో మూడు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమం(డి 

సెంటల్ జె లో శిక్ష ననుభవించి 81=8.88న విడు 
ది లొ 

దలయ్యాారు. 

3 
ఉలి 

అటూది గోపాలయ్య 
యి 

తం(డి రామస్వామి. ఉరఫ్ మచ్చయ్య. జన్మ 

స్థలం గుడివాడ తాలూకా చౌటపల్లి * క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో అరెస్టు అయి, 19- 4 1949 నుంచిమూడు 

నెలల కఠినశిక్షను 'అలీపురం జైలులో అనుభవించారు. 
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అట్లూరి దూర్వాసులు 

తండి 'హనుమయ్య. న్మస్తలం గుడివాడ 

తొలూకొ చౌటపల్లి + ర తు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. రు 5్0/- జరిమానా విధించారు. 

19-4-1945 నుంచి 80.98.1048 వరకు అలీపురం 
జైలులో కఠినశిక్ష అనుభవించారు. 

ఆట్లూరి వెంకటేశ్వర” వు 
తండి శివ మ్య. 

జననం చెటపలతో. 

18సం॥ వయస్సులొ 
క్విట్ ఇండియాఉద్య 

మంలో పాల్గొనగా 

1 సం॥ ఆరుమాసాల 

జె లశిళ్ల, 10) కొరడా 

దెబ్బలు విధించారు. 

శిక్ష అలీపురం క్యాంపు జైలులో అనుభవించారు 
కొంతకాలం వార్దా ఆ(శమంలో ఉన్నారు. 

అట్లూరి సీతారామా ౦ంజనే యులు 

తండి హారిప్పరుషో త్రం. గుడివాడ తాలూకా 

చౌటపల్లి వాస్తవ్యులు. 3 క్ర భారత రక్షణ చట్టం 

(క్రింద 19-4-49 న 13 "సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష, 

12 కొరడాదెబ్బల శిక్ష విధించబడింది. _గ-48 న 

కొరడా దెబ్బల శిక్షను అమలుపరచారు. అలీపురం 

జైలులో శిక్షననుభవించారు, 

జు ఒర్ అట్ ట్లరారి సంబ్బయ్యి 

త ౦ డి చ అ 

మయ్య. చొటపల్రి 

నివాసి. రై తుం కల్లు 

దు కా ణా ల వద్ద 

పికెటింగ్ చేసి 

17.1. 1882న తన 

(గామంలో తీ వమైన 

లా రీ చా ర్ట కిగుర 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, య్యారు. 

తీగెలు తెగ గొట్టటం, ఆలు పట్టాలు పీకి వేయటం EE ప 
మ 

కృవోజీల్లా న్యాతంత్వ 

చేయగా 14 సం॥ కఠిన శిక్ష, 12 కొరడా దెబ్బలు 

విధించబడ్డాయి. 19-4-1943 నుండి అలీపరంకొంపు 

జైలులో క్ష అనుభవించారు 

అటూరి మలి ఖౌారునరౌొవు 
ap) 0 ల్ 

తండి పీళరాఘవ 

స్వా మి. 1910 లో 

చాటపళ్లిలో జననం 

కిట్. 'ఫండియాఉద్య 

మం లో పా ల్ ని, 

గుడివాడ సబ్ జె లులో 

7 నెలలు వున్నారు. 
శిక్ష విధించగా 

3 19_4_1943 నుండి 8 

మాసాలు కఠిన శిక్షను అలీప్పరం క్యాంప్ జైలులో 

అనుభవించారు. 

ఆటూరి లక్ష్మీనారాయణ 
తండి రోమ, బహిం. జన్మస్థలం గుడివొడ 

తాలూకా చౌటపల్లి - రైతు కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. “T9-4-48 న తొమ్మిది నెలల 

కఠిన శిక్ష, రు. 50లు జరిమానా విధించారు _అలీపురం 
జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

అట్లూరి వెంకటనర్సయ్య 

తండ్రి “బలరామ స్వామి. గుడివాడ తాలూకా 

చౌటపల్లి వా _సవ్యులు, రై తు. కిర్రట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో గై రలు పటామి పీక నందుకు శిక్షింపదిర్డారు. 

180. 448 నుండే 20-11-43 వరకు అలీపురం కౌంప్ 

జైల్లో వున్నారు. th 

ఆలూరి విజం[దనాథ చౌదరి 

తండి సుబ్బారావు. 

గుడివాడ 

తాలూకౌ చౌ ట ప లి. 

ఉపాధ్యా యులు. కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

జన్మస్థలం 

పాలొని, 19=4=1918 

నుంచి 20-11-1948 

వరకు అలీపురం 

జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
ద య 



నయలరలయోదుల భరిత 

అట్లూరి భాస్కరరావు 

తం(డ్రిరామయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా చౌటపల్లి. 

దశలోనే 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని 

$0_ 1[=1848 నుంచి 

అలీశురం జె లులో 
రం 

విద్యార్ధి 
థి 

. చ 

ఆరు నెలల కఠిసశిక్ష అనుభవించారు. 

అట్లూరి బాలకృష్టయ్య 

తండి కూర్మా 

రాయుడు. గుడివాడ 

తాలూకొ చౌటపల్లి 

వాస్తవ్యులు. 1881లో 

ఏరిపై రెండు నెలల 

పాటు పోలీసు 

నీఘా వుంది. విదేశ 

వస్త్ర దుకాణాల 

ముందు కలుదుకాణాలముందు పికెటింగ్ చేశారు. 1982 
జనవరి 17 న లాక్రీఛార్డీలో తీ వంగా గాయపడ్డారు 

కుడికాలు మడమ విరిగింది. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 15 రోజులు సబ్ జె లులో వున్నారు. హరి 

జనోద్యమంలో పనిచేశారు. 1980లోనూ 1850లోనూ 
జిల్లా కాస్ కమిటీ సభ్యులుగా వున్నారు. 

అటూరి సత్యనారాయణ 

అ తండి శివరామ 

(బహాశ్చిం. జన్మస్థలం 

గుడివాడ తాలూకౌ 

చౌటపలి. రెతు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాలొని, 

19-4-1919 నుంచి 
20. 10-1948 వరకు 

ఆవ మాసాల కరిన 
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ఆటూరి రామకృమైరావు 
6౧ రిం 

త ౦(డి మలి 
లొ 

1924. గుడివాడ 

తాలూకొ చౌటపల్లి. 

ర తు. చి న్న 

వయస్సులో నే క్విట్ 

ఇండియా G&G ద్య 

మంలో పాలొ 

న్నారు. తన (గామసులు 40 మందితో కలిసి, 

రలు పటాలు పీకివేసిన కేసులో ముద్దాయి. కొన్ని 
వ ర 

my ఇల్లై 

నెలలు రహస్య జీవితం గడిపి, అరెస్టు అయ్యారు. 

౧-11 1949 న జరు మాసాల కఠినశిక్ష విధించారు. 

అలీపురం క్యాంప్ జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. లీ 

Qs 

అన్నే రామకోటయ్య 

తండి రామయ్య. 

నివాసం చౌటపల్లి. 

రైతు. క్విట్. 
ఇండియా & ద్య 

మంలో పాల్గొని 

చొటపలివద ఆలు 

పటాలు 

చటం, “టెలిఫోన్ 
తీగలు తెంచడం౦ 

వల' ఒక సంవత్సరం 6 మాసాలు కళినశిక్ష 19 4 48 

నుండి అలీపురం క్యాంపు జైలులో అనుభవించారు. 

కొ త వలి కాకుళయ్య 
= 0౧ 

తం(డిసూరయ్య 

జన ్మాసలం గుడివాడ 
థి 

తాలూకొ చొటపలి., 

క్యాట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో ఆరు 

మాసాల కఠినళిక్షను 

[ర్ట 4 15048 నుంచి 



72- 

అనుభవించారు, | 

కొత వలి కేశవనారాయణ 
౨ 0 

న తండి నాగయ్య. 

జన్మసలం గుడివొడ 
య 

తాలూకా చౌటపల్లి 

ర తు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 19_4_ 1048న 

తొమి్మిదినెలల కశిన 

శిక్ష. ఆరు కొరడా 

దెబ్బల శిక్ష విధించారు. అలీపురం 
రెండు శిక్షలు అనుభవించారు. 

కొ_తవల్లి రామకోటేశ్వరరావు 
_ తండి పురు 

షో త్తం. జన్క్టిస్టలం 

గుడ్వొడ తాలూకా 

చౌటపలి, కిట్ 
"జన. 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో "రె లు 

పటాలు పీకి వేత, 
వి! 

తంతితీగెల తెంచి 

వేత చర్యలలొ పాల్గొన్నందుకు, 10-4-1848 నుంచి 
ఆరు మాసాల కఠినశిక్షను ఆవీపురం క్యాంప్ జై జెలులో 

అనుభవించారు, ఆరు కొరడా దెబ్బల శిక్షను “కూడా. 

జ లులో అనుభవించారు. 

కొ_త్తవల్లి వురుషపో_త్తం 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ చౌటపల్లి . శాసనో 

ల్లంఘన ఉద్యమంలో కల్లు దుకాణాల ముందు పికె 

టింగ్ చేసి, 17.1-1982న తీవ్రమైన లాఠీఛార్జి కి 

గురయ్యారు. 

క్ త్ర పల్లి బొజ్జయ్య 

ఉరఫ్ వెంకట ఏ రామయ్య. తండ్రి బాపయ్య. జన్మ 

స్టలం గుడివాడ తాలూకా చౌటపల్లి. రెతు. క్విట్ 

జెలులో ఆ 
(ఉనా 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. అలీప్పరం 

జైలులో 10.4.1848 నుంచి 80-9-1943 వరకు 

కొరాగారవాసంతో పాటు, 17_5-1948న ' పదికొరడా 

దెబ్బలు శిక్షను కూడా అనుభవించారు. 

ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు 

తండి సూరయ్య. 

జననం 4_12=1922 

గుడివాడ తాలూకా 

చౌటపల్లి . విజయ 

కళా శ్రా ల నుంచి 

సంగిత డిప్లామా 

పొందారు. ను ప్రసిద్ధ 

గాయకులు. సినీ సంగిత దర్శకులు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్లొ ని, 19=4=1949 నుంచి ఆరునెలల 

కఠిన శికను అలీపురం చజెలులో అనుభవించారు. 

100 చలన చిితాలలో [0 వేల సినిమా పాటలు 

పాడారు. “పద్మ శీ" బిరుదాంకితులు. తిరుపతి దేవ 

స్టానం “ఆస్థాన విద్వాన్”. 1970లో అమెరికా, ఐరోపా 

దేశాలలో గానకచేరీలు చేశారు. 

వదాసులో కీర్తిశేషులైరి. 

దాసరి రాముశే షయ్య 

వయ్య. జన్మస్థలం 

గుడివాడ తాలూకా 

చౌ టప ల్సి. రైతు. 

క్విట్ ఇ౦ డ్ ( యౌ 

ఉద్యమంలో పాల్లొ 
న్నారు. 19-4_48 న 

తొమ్మిది నెలల 

కఠిన శిక్షను, రు. 100/ జరిమానాను విధించారు. 
అలీపురం జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

నగరం సంగీత 

11-2-1974 న 

తం(డిరాఘ 
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పొట్లూరి సత్యనారాయణ 

గుడివాడ తాలూకౌ చౌటపల్లి . తండి 'వెంకట 

రత్నం. 1917 ఆగస్టు 17న జని్మంచారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం హైదరాబాను- కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

అరెస్టయ్యారు. నలి ర్రీఎశీ? నుండి ఏ8=5-48 వరకు 

గుడి వాడ, కైకలూరు, సబ్ జైళ్ళలో ఉన్నారు 1948 

జనవరి 14 నుండి ఫి(దివరి “₹ వరకు నిరాహారదీక్ష 

పూనారు- 28-5-48 నుండి అలీపురం క్యాంప్ జై ల్లో 

15 నెలలకఠినశిక్ష అనుభవించారు. గుడివాడ పట్టణ 

కాం(గెస్ కార్యదర్శిగా, పశ్చిమ కృష్ణా రాజక్రీయ 

బాధితుల కమిటీ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

వును కొల్లు ! అర్జునరావు 

గుడివాడ తాలూకౌ 

చౌటపల్లి . తండి 

వెంకట సుబ్బయ్య. 

వ స్తు త నివాసం 

గుడివాడ. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో 19-4-48న 

సంవత్స రంన్నర 

కఠిన శిక్ష, పది కొరడా దెబ్బల శిక్ష ఏధింపబడింది. 

అవలీపురం జై ల్లో శిక్షను అనుభవించుతుండగా కొర డా 

దెబ్బల శిక్షను గూడా అమలుపరచారు. 

వును కొల్లు రాంభెట్లు 

తండి వెంకటకృష్ణయ్య. చౌటపల్లి నివాసి. 

a తు కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ న్నారు. 

100 లు జరిమానా, $8నెలల కఠిన శిక్ష విధిం 

a జరిమానా చెల్లించి అలీపురం క్యాంప్ జై జైలులో 

శిక్షను 19-4-1948 నుండి అనుభవించారు. 1553లో 

క్రీ ర్రిశేషులై రి. 

రొఐ వెంకటరామయ్య 

గుడివాడ తాలూకా చౌటపల్లి వా స్తవ్యులు. శాస 

నోల్లంఘనోద్యమంలో కల్లు దుకొణాల ముందు పికె 

టింగ్ చేశారు. 17.1 $2 న తన, (గ్రామంలో తీ వంగా 

లాఠి ఛార్జీకి గురి అయ్యారు. 
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యలవరి మల్లి ఖార్లునరౌ వు 

త ౦ డి రామ 

దహం. 15.7.20న 

చౌటపలిలో జనగం. 

ఉపాధ్యాయ వృ త్తి. 

10.4.1048 నుంచి 

20_11-1943 వరకూ 

క్విట్ ఇండి యా 

ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నంచుకు అలీపురం క్యాంపు. జైలులో నక్ష 

అనుభవించారు. 

ర్యాలి పిచ్చిరామయ్య అనే పిచ్చయ్య 

శాసె 
జా 

తం|(డి వెంకట 

రామయ్య. చౌట 

పల్లిలో 4-3-_ 1008న 

జనిగ్టించారు. సంగీతం 

టీచరుగా పనిచేశారు. 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలొ పాల్గొని 

6 మాసాల కఠిన శిక్ష 

19-4-1948 నుండి అలీపురం క్యాంపు జై లులో 

అనుభవించారు. 18-12-75 న క్రీ ర 'శేషులయ్యారు. 

పీరు సు పసిద్ద సినీ గాయకులు ఘంటసాల 

వెంక పేశ్వరరావుగారి కునమామ. రేడియో గాయకులు 

నాటక సమాజాలు నెలకొల్పి నాటకాలు. చేయించారు. 

పీరు చాలామందికి సంగితం నేర్చారు, తరంగ 

కళాపపూర్ణ మొదలై న విరుదులు పొందారు. “భక్త 

రఘనాథ్ జి మూలో నటించారు. 

లగి శెట్ట చిన్నలింగయ్య 

తండ్రి సుబ్బయ్య. జన్మ స్థలం గుడివాడ తాలూకా 

చౌటపల్లి. క్విట్ ఇండియా నీ మంలో పాల్గొన్నారు.
 

ర 4. 2048న సంవత్సరం ఆరుమాసాల “కారాగార 

వాసం, 18 కొరడాదెబ్బల శిక్ష విధించారు. అలీపురం 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 17-5-1948 న కొరడా 

దెబ్బల శిక్ష అమలు జరిపారు. . | 
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అగిఢేటి బసవేశ్వర్లు 
లు య 

తండి సుబ్బయ్య 

చొటపలి నివౌసి. 

రె తు.క్విట్ ఇండియా 
వుద్యమంలో పాల్గొని 

రెలు పట్టాలు తొల 

గించినందుకు 

19-4-1948 నుండి 

11 సం॥లు కఠినళిక్ష, 

1 కొరడా దెబ్బలు విధించారు" ఆలీపురం క్యాంపు 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

లగి శెట్టి (బహ్మయ్యలింగం 

తండి సుబ్బయ్య 

జన్మస్థలం గుడివొడ 

తాలూకా చొటపలి. 

క్విట్ ఇండి యా 
వుద్య మంలో పాల్గొ 

న్నారు. 80_11_ 19 

నుంచి ఆరు నెలల 

కఠినశిక్షను అలీప్పురం 
జై లులో అనుభ 

వించారు. 

వీరమాచనేని సత? నారాయణ 
గుడివాడ తాలూకొ చౌటపల్లి వా స్తవ్యులు. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. ఆరునెలల కఠినశిక్ష 
విధించబడింది. 

సుంకర నాగభూషణం 
జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా చొటపల్లి. శాసనో 

ల్రంఘనంలో పాల్గొని కల్లుదుకాణాలముందు పికెటింగ్ 
బేసి, 7212002 న 'తీవ్రనెన లాకీఛార్డీకి గురి 
అయ్యారు. 

సుంకర సుబ్బయ్య 
తండ్రీ గురయ్య. గుడివాశ తాలూకా చౌటపల్లి 

వాస్తవ్యులు. రె తు. క్విట్ ఇండియా: ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. 19=4=4 రన 9నెలల కఠినళిక్ష, రు. 100 
జరిమానా. విధించబడింది! జరిమానా చెల్లి ౦చబడింది.. 
అలీప్పరం క్యాంప్ జె ల్లో శిక్షను అనుభవించారు. 

కృద్దూజిల్లా న్వాంతర్భత్య 

సూరవనెని శ్రీరామదాసు 
తండి వీరయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

చౌ బపల్లివా స్తవ్యులు, 

రై తుం కట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలోపాలొన్నారు. 
ళ్ 

17=5=4కిన అలీవురం 

కాం ప్ప జె ల్లో 

ఆరు కొరడాదెబ్బల శిక్షను అనులుపరచారు. అదే 
జైలులో 104.48 నుండి 90-9-49 వరకు శిక్ష శిక్షను 
అనుభవించారు. 

సూరవనేని భాస్కరరావు 

గుడివొడ తాలూకా 

చౌటపల్లి. ఉపాధ్యా 

యులు. 1817మార్చి 

14 న జనిష్టించారు. 

తం|(డి పు లి య్య. 

(ప సు త “నివాసం 

కె కలూరు. క్విట్ 
y ఇండియా ఉద క్రమం 

వాడ రై లుమార్గంలో ఫిష్ సేటు 
తొలగించారు. స్టేపర్ష ను తగుల పెట్రారు. వీరి 9.425 
అరెస్టు చేసి గుడివాడ, బందరు, 2 కలూరు సబ్ 
జె జైళ్ళలో ఏడుమాసాలు తిప్పారు. 84.48 న ఒక 
శేసులో సంవత్సరం, మకో కేసులో ఆరునెలల కఠిన 
శిక్ష ఆరుకొరడా దెబ్బల శిక్ష విధించబడింది. అలీపురం 
క్యాంప్ జై జెలులో 17-5-49 న కొరడా దెబ్బల శిక్ష 
అమలుపరచబడింది. అప్పీలులో శిక్ష తగ్గించగా,, 
80=9=49 న విడుదలయా, రు. స్వాతర్యత్య ఉద్య 
మంలో పాఠలొ గాన్నందున రిని నెలలు ఉద్యోగం 
పోయింది. 

సూరవనేని పరంధామయ్య 
తండి కోదండరామయ్య. జన్మస్థలం గుడివాశ 

తాలూకొ చౌటపల్లి రై తుం కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. టి 1949 న ఆరు నెలల కఠినశిక్ష 
విధించారు. ఆలీవురం జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
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కొతవరం౦ 
కానూరి చిన్న వెంకట దాసయ్య 

తండి వెంకటా 

చలం. జన్మసలం 
థి 

గుడివాడ తాలూకా 

కౌతవరం. శాసనో 

కాలంలో 

గుడివాడ లోనిషేధాజ 
ల. 

అ ౦ఘన 
ae) 

లను ధిక్కరిస్తూ 

y బహిరంగ సభ 

జరిపారు. 4. 06-1930 న సంవత్సరం కళిన శిక్ష, 

రు. 50/- జరిమానా విధించారు. రాజమం డి, కోయం 

బత్తూరు, ఆనలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గొంధీ-షర్విన్ ఒప్పందంతో 18-3-1931 న విడుద 

లయ్యారు. 1001లో గుడివాడ తాలూకాలో అడుగు 

ట్టరాదని (పభుత్వం నిషేధించింది. శాసనోల్రంఘ 

నో పాల్గొ ని, 7-1-1982 నుంచి 6-1-1988 వరకు 

రాజమం; డి, బళ్లారి జై శ్లలో క్రరిన శిక్ష అనుభవిం 

చారు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

11-5-1949 న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీ 

పురం జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. ఉప్పు సత్యా 

(గహ కాలంలో తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కాం_గగసు అధ్య 

కులు. 1921లో విజయవాడ ఏ ఐ.సీ.సి. సమా వేళానికి 

హాజరై, స్యయంగా వడికిన సూలుతో నేసిన ఖద్దరు 

వస్త్రాన్న గాందీజీకి బహుకరించారు. స్వగ్రామంలో 

ఖద్దరు ఉత్పత్తి కేంచదాన్ని 400 రాట్నాలు, 40 

మగ్గాలనూ నిర్వాహించారు. 1921 స్వరాజ్య నిధికి 

గాంధీ జీకి రు. 1116] - విరాళశమిచ్చారు. 

కానూరి దామోదరయ్య 

స్వస్థలం గుడి 

వాడ తాలూకా కెత 

వరం. 198ికసం॥లో 

ఒకనాడు  రిజరుప 

పోలీసులు ఏరి 

యింటి పె దాడిచేసి, 

బృరరిస్టసాహిత్యం 

కొరకు వీరి యింటిని 

సోదా చేశారు. అడ్డు వచ్చిన వార్ని లారీలతో 

మోదారు. .. 

నూరి రామానంద చౌదరి 

త౦డ్రిదామోదరయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివొడ 

కొతవరం. 

(ప్రస్తుత నివాస 

తాలూకా 

హైదరాబాద్. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 28=8. 1980న 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమంగడి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవిసూ విష్రవకారులతో సంబంధాలు “ఏర్పరచు 

కొన్నారు. మాసు కుట్ర కేసులో ముద్దాయి. 

1989లో మూడు సంవత్సారాల కళిన శిక్ష విధించారు. 

మ।దాసు, కోయంబిత్రూరు, వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి 

జె జైళ్ళలో న్గిక్ష అనుభవించారు. జె లులో ఖే దీల పట్ల 

అధికారుల (వపర్త రనకు నిరసనగా ా  15 రోజుల నిరాహార 

దీక్ష సాగించారు. గాంధీజీ దీక్ష విరమించమని విజ్ఞప్తి 

చేశారు. అయినా, కోరెె-లు అంగీకరించేంత వరకు 

దీక్ష విరమించలేదు. 

కానూరి వెంకటరత్నం 

తండి దామో 

దరియ్య. గుడివాడ 

తాలూకా కొతవరం 

వాస్తవ్యులు. రైతు. 

ఉప్పుస త్యాగ హా 

ఉద్యమంలో పొల్లొ 

న్నందుక 19.6.8౮న 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమం డి, వెల్లూరు జై జైళ్ళలో శిక్ష 

నను భవించారు. గాంధి ఇర్విన్ ఒడంబడిక “ననుసరించి, 

12-3_81న విడుదలయారు. ళా సనోల్లంఘనోద్య మంలో 

పాల్గొన్నారు. 16=1=38 న సంనత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. రు. 2000 జరిమానా, చెల్లించని 
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పక్షంలో మరో మూడు నెలలు శిక్ష విధించబడింది. 

రొజమండి సెం(టల్ జైల్లో శిక్ష ననుభపించారు. 

81=8=38 న విడుదలయ్యారు. 1932 సం॥లో రహస్య 

పుత్రిక నిర్వాహణలో తోడ్పడ్డారు. 1982 లో ఢిల్లీ లో 

జరిగిన ఆలిండియా కాంగెను సభకు హాజరయ్యారు. 

ఢిల్లీ పోలీసు కస్టడీలో 24 గంటలు వున్నారు. 

క్రీ "్రిశేమలై. రి. 

కానూరి వెంకట చలవతి 

గుడివౌడతాలూకౌ 

కౌొతవరం వా స్త 

వ్యులు. 1920-21 

సహాయ నిరాకరణ 

ఉద్యమంలో కాం 

(గెస్ ఆదేశంమేరకు 

శాసనసభ అభ్యర్థి 

తాన్ని ఉపసంహా 

రించుకున్నారు. 24వ శతాబ్దం ఆదిలోనే కృష్ణాజిల్లా 

రై తులను సంఘటిత పర్చి, నీటితీరువా వర్గీ క్రర ణకు 
వ్యతి రేకంగా 'ఒకేరోజున 2వేల టెలి గాంలు" యిప్పిం 
చిన, ఫలితంగా, ఇరిగేషన్ బిల్లు తేబడింది. గొట్టిపాటి 
(బిహ్మాయ్య గారి రాజకీయ" గురువులు. 120లో 
పెదక శ్శేపల్లి లో జరిగిన కృష్ణా మండల రాజకీయ 
మహాసభకు అధ్యక్షులు. కీ రిశేషులై రి. 

కానూరి బలరామయ్య 

తండ్రిశేషయ్య. 

గుడివాడ తాటాకా 

కొతవరం౦ లో 

4_8-1908న జనిిం 

దా రు. రె తుం 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ 

( ములో పాల్లొని, 
37.1080 నుంచి ఆరు నెలలు కరినశిక్ష, రాజమండ్రి 

జైలులో అనుభవించారు. శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొ 

న్నారు. సంవత్సరం కఠినశిక్ష, వెయ్యిరూ పాయలు 

కృజ్లా జిల్లా స్వాతం; త్య 

జరిమానా విధించారు. 1882 లో ఢిల్లీలో జరిగిన 

ని జే ఇదింపబడ్డ ఆలిండియా కౌంగెస్ సభకు (పతినిధిగా 

రహస్యంగా. వెళ్ళారు.. పోలీసులు అరెస్టుచేసి ఏరిని 

24 గంటలు కసడిలో వుంచారు. 1088లో (గామం 

మీద దాడి చేసిన పోలీసులు, వీరిని నెత్తురు కారేటట్లు 

లాఠీలతో మోదారు. 1088 లో గుంటూరులో రహా 
స్యంగా జరిగిన ఆం ధరాష్ట్ర కాం(గెస్ డిక్రేటర్ల సభకు 

హాజరయ్యారు. అక్కడ అరెస్టుచేసి ఆరు నెలల శిక్ష, 
రెండువేలరూపాయలు జరి "మా నా విధించాళు. 

జరిమానా చెల్లించకపోతే సంవత్సరం శిక్ష విధించారు. 

161-1988 నుంచి రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. రాజమం డి చై! ల్లో బెంగాలీ టె ర్రలిస్టులతో 

పరిచయం ఎర్పడింది. తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కాం, గెన్ 

సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు: కమూ్యనిస్తుపార్టీలో 

చేరి, రె తు ఉద్యమం నిర్మించారు. 18805_ 54. మధ్య 

కాలంలో కృష్ణాజిల్లా రై తుఏంఘం అధ్యక్షులు, 

మహబూబ్నగరో జిల్లాలోని = “శాంతినగర్ 'లో స్థిర పడి 

అక్కడనే కీరి, శేషులై రి, 

కానూరి రాజ్యలక్ష్మ మ్మ 

తండ్రి దేశభ కుని సుబ్బయ్య. = జన్మస్థలం 

గుంటూరుజి ల్లా రేపల్లె తాలూకా బేతపూడి. భర్త 

వెంకటసుబ్బారావు. గుడివాడ తాలూకా కౌతవరం. శాస 

నోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 28=1_19%2 నుంచి సంవ 

త్సరం కఠినశిక్షను వెల్లూరు, కన్ననూరు జై జైళ్ళలో 
అనుభవించారు. గుడివాడ తాలూకా కౌం| గెస్ ్ కమిటీ 
ఉపాధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. _ 19=5-1978న క్రీర్రి 

శేమలై రి. 

కానూరి రౌఘవము 
—_చి 

తండి చిన్నదాసయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కెతవరం. కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. మేజిస్ట్రేట్ ముందు నిలబడి “(ప్రభుత్వం 
మాది. రాజీనామా చేయండి” అని నినాదం చేయగా, 
6-3-1948 నుంచి ఆరు నెలల కఠిసశిక్షను విధించారు. 

వెల్లూరు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. కీ ర్రిశేషులై రి. 

కానూరి చలమయ్య 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా కౌతవరం. 1895 

నాటి రిసెటిల్ మెంట్ సర్కిల్ (ప్రకారం నీటి తీరు 
చాను రు, 4| నుంచి రు, 5్/ లకు పెంచినందుకు 



నమరయోధుల భరిత 

నిరసనగా “సాగుబంద్” ఉద్యమం నడిపారు. నెల 

రోజుల కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

కొమ్మారెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య 

తండ్రి కోటయ్య. గుడివాడ తాలూకా కెతవరం 

వౌ స్తవ్యులు. రె రెతు. కాం గెస్ జెండాను కొపాడుటలో 

లార్రీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. సక్యాగహ ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నందుకు 8-7-30 న 6 నెలల శిక్ష 

విధింపబడింది. రాజమం డీ, తిరుచునాపల్లి , ఆలీ 

రం జై ళ్ళలోను, బళ్ళారి వెల్లెస్తి శానిటోరియంలోను 

కక్ష అనుభవించారు. 

కొల్లి గంగాధరరావు 

తండి వెక(టా 

మయ్య. జననం 

1926 గుడివాడ 

తాలూకా కెతవరం. 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో 

. కరప తాలుపంచారు. 

గోపురం పై కాం గెను జెండాకట్టి లాఠీచార్జికి గుర 

య్యారు. 26-11_1942 న అరెస్టయ్యారు. 21 వోజులు 

సట్ జెయిల్లో రిమాండ్ లో వున్నారు. 

కొల్లి మాధవరావు 

తండి. గోపాల 

కృష్ణయ్య. 1890 

ప్రాంతంలో కొత 

వరంళో జననం, 

1080 ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్ల్" 

నగా పామరులో 6 

_ మాసముల కఠినశిక్ష 

విధింపబడింది. $=7=1080 నుండి రాజమండ్రి, 
తిరుచునాపల్లి , కడలూరు, అలీప్పరం జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. తామప(త్ర గహీత్రం 1974 తో 

క్రీ ర్రిశేషులైరి. 

రహస్య 

రైతు. కిట్. 

77 

కొరి సతాంనారెయణ దు ఫీ 

జన్మస్థలంగుడివాడ తాలూకాకొతవరం.గుంటూరులో 

న్యాయవాద వృత్తి సాగించారు. ఉప్పుసత్యా_గహ 

కాలంలో గాంధీటోపి ధరించి కోర్తులో (ప వేశించగా, 

కోర్టువారు కేసు పెటారు. దానిసె హైకోర్టులో అఏలు 

చేశారు. గాందీ టోపీ ధరించటం ఎ నేరంకా ద్ని హై కోర్డు 

తీర్చు చెప్పింది. 1983లో గుంటూరులో ఆయన “పంట్లో 

బాంబులు తయారవుతున్నవన్న అనుమానంతో పోలీ 

సులు దాడిచేసి, అరెస్టు చేశారు. స్థానిక న్యాయవాదుల 

ఆందోళ నఫలితంగా విడుదల చేశారు. 

తాళ్ళూరి దుర్గా పసాద్రావు 

తండి నాగయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

కౌతనరం. రైతు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. పోలీసులు కౌంగెస్ జెండా దింపడానికి 

(ప్రయత్నించగా, వీరు నిరోధించి లాఠీ దెబ్బలకు 

గురయ్యారు. 28=6_1980న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి, 

జైళ్ళలొ శిక్ష అనుభవించారు, గాంధి _-ఇర్విన్ ఒస్పం 

దంతో 14_8-1981 న విడుదలయ్యారు. 1887లో 

కీ ర్రిశేషులై రి. 

అలీపురం 

తాళ్ళూరి శ్రి శ్రీరాములు 

తం(డి లక్ష్మీపతి, గుడివాడ తాలూకా కెతసరం 

వాస్తవ్యులు. పీరు హారిజనోద్దరణకు కృషిచేశారు. 

ఒక పండుగనాడు తన హరిజన పాలేరుకు తన 

వంటగదిలో భోజనంపెట్టి, కొత్తబట్టలు కట్టబెట్టి 

నందుకు కొంతకాలం వెలివేయబడ్డారు. 1922ల తన 

మాగాణిభూమిలో పాకలు వేయించి, వెయ్యిరూపాయల 

మూలధనంతో రాట్లాలు మగ్గాలు నెలకొల్ని 

ఖద్దరు వుత్పత్తి తి చేయించారు. వీడ 1951 లో 

క్రీ 'ర్రశేమలై రి. 

ఏరి ధర్మపత్ని సుబ్బమ్మగారు తమకున్న పట్టు 

బట్టలతో సహా విదేశ వస్తాంలను, 

రామాలయం ముందు గుట్ట వేసి తగులబెట్టారు. ఆనాటి 

నుంచి ఆమె నగలు కూడా ధరించటం మాని వేశారు. 

వ్! (గామ 



7లో 

తాళ్ళూరి నారాయణమూర్తి 

తం(డినాగయ్య. 

జన్మస్థలంకౌతవంం. 

1921లో వీ జయ 

వాడలో జరిగిన కౌం 

ప భా ఐం౦ంఐ ల్లి 

. స్వ చెప్పారు. 

ఖాదీ ఉద్యమ వ్యాప్తి పికి కృషి సల్చారు. 1818లో కాకి 

నాడళో జరిగిన మ ఛిసభకు వలంటీరుగా వెళ్ళారు 

అనన ఇ ఇ 

హాూానూ)_లువనిదంకు హైసూ[-లువిర్య 
సి 

అలు 

నార్ల వెంకటేశ్వరరావు 
య 

తండి లక్ష్మణ 

రావు జననం 

1_12=1908 మధ్య 

(సదేశ్ లోని జబల్ 

పూర్.స స్వస్థలం గుడి 

వాడ తాలూకా 

కొతపరం, (పసుత 
అటే 

నివాస ౦ హోదిరా 

జాను. పట్టభద్రులు. సుప సిద్ధ జర్నలిస్టు. రచయిత. 

(బహ్మా సమాజ (పభావాని లోనై “సోదర సమితి 'అనే 

యువజన సంస్థను స్టావ పించారు. చదువుకొనే రోజు 
లలో, 1927 లో యువజన కాం గెస్ మహాసభకు 

హాజరయ్యారు. చిన్నతనంనుంచి ప ప తీకలకు వ్యా "లు 

(వాసేవారు. 1930 ఉప్పుసత్యా గహ కాలంలో 
పోలీనులు స్వగృహం పె పె దాడిచేసి, జాతీయ వారప శక 

“జన్మభూమి” ప త్రిక్రకు వాసిన " “తెల్ల అల్లుణ” 
“తెల్ల కోడళ్ళు” అనే వ్యాస పతులను స్వాధీదీంచేను 
కున్నారు. సృహ తప్పి*డిపోయే వరకు లాఠీలతో 
కొట్టారు. 7 నెలల శిక్ష విధించారు. తరువాత రెండు 
రోజులకుబె ముల్ పె పె విడుదలయ్యారు స్వదేశ సంస్థా 
నాలు, “ నేటిరష్యా” మరి అనేక (గ్రంథాలు రచించారు" 
“జస్టిస్” “స్వరాజ్య” “జన వాణీ” (పజామితి వంటి 
పత్రికలలో అనేక వ్యాసాలు (ప్రచురీందారు “ఆంధ 
(పభ “ఆంధ్రజ్యోతి” దినప(తికలకు ఎడిటర్గా 

కృ బ్లా జిల్లా న్వాతంం/త్య 

పనిచేశారు. 1858 నుంచి 70 వరకు రాజ్యసభ సభ్యులు 

అనేక; దేశాలు సందర్శించి వచ్చారు, (ధదనుత నివాసం 

“హైదరాబాదీ . 

బొబ్బా ఆదినారాయణమూ రి 

తం శ్రీరాములు, 

జన్మస్థలం కొతవరం౦. 

1900 పాంతంలో 

జననం. 1928లో కాకి 

లకు వల౦టీరుగా 

వెళ్ళారు. బందరురు 

మ్మదాపు గవర్నరు 

రాక సందర ఏంలో నల్ల జెండాలతో జరిపిన అసమ్మతి 

(ప్రదర్శనలొ పాల్గొని, ఆరెసు అయ్యారు. ఒక సం॥ 

6 మాసాలు కఠివీ శిక్ష విధించారు. (వగ 80 నుండి 

రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి జై జైళ్ళలో శి అనుభవిం 

చారు. పఠాకావిష్కరణో ద్యమంలో ఇ దెబ్బులు 

తిన్నారు. వ్యష్టి సత్యా(గహ హాంలో పాల్గొ న్నారు. 

5_4_1941 నుండి _ అలీపురం క్యాంప్ జైలులో 4 

మాసాలు కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. రు 100 లు 

జరిమానా విధించి, వ నుండి వసూలు చేశారు 

నూజెళ్ళ వద్ద రైలు పట్టాలు పెరికివేతలో పాల్గొ 
న్నారు. రహస్యంగా కరపత్రాలు పంచుట ద్యారా 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని అరెను 

అయ్యారు. 11=5_1948 న రెండేళ్ళ క్రథిన శిక్ష, 12 

కొరడా దెబ్బలు విధించారు. ఆ రెండు శిక్షలను. అలీ 
రం కే జైలులో అనుభవించారు. 1948లో ఖమ్మంలో 

కార్డు మెడలో వేస మండలు కట్టి ఊరేగించి 
ద్ (పయతి్నంచారు. స్థానికుల జోక్యంవల్ల 
విడుదలయ్యారు. 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ కౌెతవరం. 

1907లో బీపిన్చందపాల్(బందరు) 1 పసంగాన్ని విని 
ఉ తేజితుల లయ్యారు. “వందేమాతరం-మం దేరాజ్యం” 

వ్ పోస్టర్లను అతికించారు. అప్పుడే ప్రారంభమైన 
జైళ్ళలో వందేమాతరం ఉద్య మానికి విరాళాలువ సూలు 

చేశారు. (ప్రభుత్వం రిజర్వు పోలీసులను కత వరానికి 

నాడ కాం[(గెస్ సభ 

అలలే బయల లలు న వత్తాను అవు. న్యా 
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పంపించడానికి కారకులయ్యారు. 1910లో “ఆంధ 

రాష్ట్ర క్రమ్మ మహాసభను కౌతవరంలో విజ నువం 

తంగా నిర హించి ఆ సంఘానిక్ కార్యదర్శిగా ఎన్ని 

కయ్యారు. బందరు జాతీయ కళాశాలకు ఒక ఎకరం 

భూమి దానమిచ్చారు. హిందూ సంఘ నంసెగ్యర 

ప్రియులు గుడివాడ తాలూకా బోర్డు సభ్యులుగా పలు 

సార్లు ఎన్నికయ్యారు. 1584లో E ర్రిశేషలై రి. 

కం కిల్రీరామలు 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కొత వరం. 

ర తు. ఉప్పు సత్యా 

(గహ కాలంలో తిన 

సావిట్లో ఉప్పుతయా 

రుచేశారు.శాసనోల్రం 

న్నారు. 18-7.100 న సంవత్సరం  కలినేశిక్ష, 
రు. 50/4 జరిమానా విధించారు. రాజమం డి, అలీ 

పురం, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష ఆనుభఏంచారు గాంధీ. 

ఇర్విన్ ఒప్పం వంకతో 128=1981 న విడుద 

లయ్యారు. 16.9-17 న కీ ర్హిశేమలయ్యారు. 

బొబ్బా మధుసూదనరావు 
తండి వీర 

భ(దయ్య. కొతవరం 

నివాసి. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమం 

లో పాల్గొన్నారు, 

7=12 1942నఅ రెస్టు 

చేశారు. రెండు సం॥ 

| కఠిన శిక్ష. 12కొరడా 
దెబ్బలు విధించగా 11-5_1818 నుండి అలీపురం 
క్యాంపు జైలులో ఆ శిక్ష అనుభవించారు. 
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బి "బ్బా వెంకటేశ్వరరావు 

తండి భూషయ్య 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కౌొతవరం. 

రె తు.క్ కట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో "తంతి 

తీగలు (తెంచి, 

8_12=1942 నుంచి 

. 20= 12.1842 వరకు 

రెండు వారాల జెలు శిక్షను గుడివాడ క కలూరు సబ్ 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. = 

తండ్రి వెంకటరామయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కౌతవరం. రైతు. 1930 లో అప్పటి 

మ, చాను గవర్నరు బందరు రాకకు నిరసనగా నల 

జెండాల ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. నాలుగు వారాల 

కఠిన శిక్ష విధించారు, తరిగి ఉస్వు సత్యా గహంలో 

పాల్గొనగా సంవత్సరం శిక్ష విధింపబడింది. 156=3_890 

నురచి 10 నెలలు శిక్షను రాజమండ్రి జైలులో 

అనుభవించారు. 

బొబ్బా వెంకట “శేషయ్య 

[స తండ్రీ కృష్ణయ్య 

గుడివాడ తా॥ కౌత 

వరం వాస్తవ్యులు. 

ష్ తు. తూయ్చికృష్ణా 

జిల్లా కాం(గస్ 

కమిటీకి అధ్యక్షులుగా 

పనిచేశారు. 8.2.80న 

మదాసు గవర్నర్ 

బందరు వచ్చినపుడు జరిపిన నల్లజెండా ల (ప్రదర్శన 

కేసులో 15-8 80 న సంవత్సరం 4 వారాల కఠిసళిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండీ, వెల్లూరు, మృదాసు 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 22_ 1980న “హైకోర్టు 

తీర్పు ననుసరించి విడుదలయ్యారు. ఈయనకు 

*దేశాభిమాని” అని (క్రీ చెరుకువాడ నరసింహం 
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పంతులుగారు బిరుదు నిచ్చారు. వీరి కుటుంబ సహో 
యారం, డి. వి. సుబ్బారావుగారి నాటక సమాజం 

థి 

గుడీవాడలొ _పదర్శింపదలచిన నాటకాన్ని (పభుత్వం 
మూడు నెలలు నిషేధించింది 1928లో జరిగిన 
ఎని్నిక లలో ఓటర్ల ను కొని, కొచ్చి పర సూరయ్యగారి పె 
మీర్జాపురం జమీందారు గౌలిదారనీ, ఆయన ఎన్నిక 
చెల్లదనీ, గొట్టి పాటి (దైహశ్రియ్యగారితో కలిసి వీరు 
దోవా వేశారు" అప. డు మీర్జాపురం రొజా 25 వేల 
రూపాయలు లంచం యిచ్చి " లొంగదీయాలనుకున్న 
పయత్నం విఫలమయింది. £-10.188! న 
కీర్తి శేషులై రి. 

బాబా సతారామయ్య 

తం డి “దేళశాభిమాని” వెంకటశేషయ్య. జన్మస్థలం 
గుడివాడ తాలూకా కొత్తవరం. ఇంగ్లీషు విద్యకు 
స్వస్తి చెప్పి, జాతీయ విద్యాలయంలొ చేరారు. 

1982 శాసనోల్లంఘనంలో, పిన్న వయస్సులోనే 

స్వగామంలోని గుడిగోపురం ౩ పై జాతియ జెంజా 
ఎగుర వేసిన సందర్భంతో పోలీసులు వెంటబడి తరు 
ముతూ రెండుతు వాకిగుళు_పేల్చగాతప్పించుకున్నారు. 

1988లో గుడివాడలో కౌం(గెసుకరప్మ తాలు పంచుతూ 
అరెస్టు అయి, పదిరోజులు సబ్ జైలు నిర్పంధంలో 
వున్నారు. 

బొబ్బా శేషగిరిరావు 
తండి వెంకటరత్నం. జన్మస్థలం కివాడ 

తాలూకా కొతవరం. క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 
పాల్గొని, 8= 12. [9042న అరెస్టు అయ్యి, 15 రోజులు 
గుడివాడ సబ్ జై లులో నిర్భంధంలోవున్నారు. 

వడ్డి అర్హూనుడు 

నివాసం గుడివాడ 

తాలూకా కౌతవరం, 

1980 ఉప్సు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

ఆరుమాసాల కఠిన 

శిక్షను బోరస ల్ 

స్కూలులో అనుభ 

వించారు. [ప సుత 

నివాసం తెలంగాణా (పాంతం. 

ర్య షా జిలా నాంతం[ త్య 

వడి నారాయణమూ రి 
Ga MN 2) 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా కొతవరం. 1941 

వ్యషి సళ్యా(గహంలో పాల్గొని ని, యుద్ధ వ్యతిరేక 

నినాదాలు చేశారు. నాలుగు నెలల కఠిన శిక్ష, 
రు. 200 |. జరిమానా విధించారు. 

వడ మూడి సత్యనారాయణ 
య 

తం(డి గంగయ్య. గుడివాడ తాలూకా కౌతవరం 

వాస స్తృవ్యులు. రైతు. _సప్మ్యతికా రచయిత. ఆనాటి 

మద్రాసు గవర్నర్ బందరు వచ్చినప్పుడు నల్లజెండాలు 

చూపినందుకు 15-8-80 న 10 నెలల '"కఠినశిక్ష 
విధించబడింది. (పజాశకి దినప, తిక, ఆం(ధ(పభ 
పత్రికలలో పనిచేశారు. మద్రాసులో ఆంధ(ప్రభ 
స్మతికలో పనిచేస్తున్న కాలంలో కీరి శేషలయ్యారు 

మూడి సుబ*న 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా కొతవరం. 

1829=34 నందన సంఎత్సరం కరువు ఫలితంగా 

గుడివాడ ఎ ఎట్ రె తులు శిస్తులు చెల్లించ నీర కరించి, 

జరిపిన తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహాంచారు ఈ 

కౌటకం తరువాతనే కాటన్ దొర కృష్ణానది పె 
ఆన.ట నిర్మించారు. ఏ | 

వడ మూడి వెంకటరావముయ్య 

తండి గం 

గయ్య. గుడివాడ 

తాలూకా కొతవరం 

వాస్తవ్యులు. రైతు. 
ఉ స్సు స ళ్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

న్నందుకు 286. 50 

న సంవత్సరం 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది రాజమం డి, తిరుచినాపల్లి 
అలీపరం జై జైళ్ళల్లో శిక్ష ననుభవించారు. గాంధి 

ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 14=8=81 న విడుద 
లయ్యారు. కీర 'శేషులు. 
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కం 

తండి బసవయ్య. 
జననం 21.9_ 1900 

గుడివాడ తాలూకా 

అడ్డాడ. నివాసం 

కౌతవరం. 1981 

శాసనో లం ఘన 

కాలంలో స్వగామం 

వదిలి గుడివాడ 

తాలూకాలో అడుగు పెట్టరాదని (పభుత్వం నిషే 

దించింది. 1882 లో రహస్య పత్రికను పంచారు. 

23-1-1982 న కొత వరంలో అరెస్టు చేసి, గుడివాడ 

సబ్ జైలుకి తీసు పోయారు. లాఠీలతో కీ వంగా 

చావమోదారు. సుమారు నూరు లాఠీదెబ్స్బిలు కొట్లా రారు, 

ఒక చెవి (క్రింది భాగం తెగిపో మంది. వ్యష్టి 'సతా 

(గహంలో పాల్గొన్నారు. మూడు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు. 200|- 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 1942 ఆగహ్ష ఉద్య 

“జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి 

11 8! 

మంలో పాల్గొన్నారు. కొంతకాలం కెకలూరు సబ్ 

జైలులో నిర్బంధించారు. 10 

హరిజన సేవా సంఘానికి కార్యదర్శిగా వున్నారు. 

తూ॥కృ॥ కాం(గైసు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

10.880 న క్రీ ర్రిశమలై రి. 

సం॥రాలు జిలా 
cn 

వడమూడి శ్రీ కృషమూ రి 
లం ర్ి PTs 

తంగడి సీతారామ 
స్వామి. గుడివాడ 

తాలూకా కొతవరం 

వొ స్త్రవ్యులు, ర రెతు. 

కైట్ ఇండియా & ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు 

11.5-48న “రెండేళ్ళ 

కఠినశిక్ష, 12 కొరడా 

దెబ్బలు విధింఫబడ్డాయి. అలీపురం క్యాంప్, జైలులో 

కొరడా దెబ్బల శిక్షను 10=5=-48న అమలు పరచారు. 

అలీస్తరంలో జైలుశిక్షను అనుభవించారు. 

అంగలూరు 
అక్కినేని లక్ష్మీ పెరుమాళ్ళు 

తండి పుల్లయ్య. జననం 1805 గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. రైతు. శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 

22_12-_1980నుంచి మూడు నెలల రెండువారాల 'కఠిన 

శిక్షను రాజమండ్రీ జై లులో అనుభవించారు. . 

అ రెకవూడి వాగభూ షణం 

అంగలూరు. [౯02లో 

జనించారు. రైతు. 

కార్యక్రమంలో 
పాల్గొన్నారుసహాయ 

ని రాక్రరణలో పాల్గొని 

1920.21 జాతీ క్యో 

ద్యమంలో నిర్మాణ 

అరెస్టయి _కొన్న్యాళు 

సబ్ జైలులో వున్నారు. 1980 ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 
లపై నెలల శిక్ష విధింసబడి 18-=5..80నుంచి రాజమం డ్రి, 

మద్రాసు, ఆలీపురం క్యాంపు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వించారు. తిరిగి 11.2=0]1 “న ఆరునెలల శిక్ష 

విధించారు. రాజమం డి జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధీ = ఇర్విన్ ఒప్పందం వల్ల 11-3-31 న 

విడుదలయ్యారు. 1982 జనవరి 26 నే స్వాతంత్ర్య 

దినం జరిపినందుకు తీవ్రమైన లాఠీ దెబ్బలకు గుర 

య్యారు. 1982 ఫి బివరిలో ఆరునెలల శిక్ష విధించినా 

మార్చిలో విడుదల చేశారు. ఏరి ఇల్లు సత్యాగ్రహ 

శిబిరంగా మారింది. భార్య ఉషా మణి, "ఇద్దరు సోదరీ 

మణులు, తల్లి కూడా సత్యాగహంలో పాల్గొన్నారు. 

తిరిగి 15=4.1082 న అరెస్టుచేసి శి కే 1982 న 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రిలో శిక్ష 

అనుభవించారు. హిందీ ద్రచారో ద్యమంలోపాల్గొన్నారు. 



22 

అరెకవూడి ఉషావమణి 
నాగభూషణంగారి 

పతిష. అంగలూరు 

1818 లోజనిగ్టంచారు. 

1828లో కాం(గెస్లో 

చేరారు. చిన్న 

వయస్సులో నే 

1082 లో శాసనో 

ల్లంఘన ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. విదేశ వస్త్ర దుకొణాలముందు పికెటింగ్ 

చేయగా పోలీసుల లాఠీఛారికి స్పృహతప్పి పడి 

పోయారు. రెండునెలల "పికెటింగ్ అనంతరం 

2-5-1982 న సంవత్సరం శిక్ష విధింపబడింది. 

రాయవెల్లూరు, కన్ననూర్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
వించారు. 

ఆరక వూడి మాణిక్యమ్మ 

భర్త (బ్రహ్మయ్య అంగలూరు. 1879 _పాంతంలో 
జని్మంచారు. 1882 శాసనోల్ల ంఘనోద్య మంలో 
పాల్గొన్నారు. 2_5=లీ2 న ఒక సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష 'సేధింపబడింది. వెల్లూరు, కన్ననూరు జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు 1948 లో కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

అరకవూడి సుగుణమణి 

పుటినిల్లు గుడీ 

వాడ తాలూకొ అంగ 

(బహ్మయ్య, తల్లి, 

అన్న, వదిన, అక్క. 

లతో పాటు, శాసనో 

లంఘనంలో తన 

12 వవ్ టనేపి కె 

టింగ్లో పాల్గొన్నారు. “చిన్నపిల్లవి వద్దు. వెళ్ళు” 

అని పోలీసు 'అధికొారి నచ్చచెప్పినా వినకుండా ఉద్య 

మంలో పట్టుదలగా పాల్గొన్నారు. రెండేళ్ళ కఠిన 
భిక్ష. విధించారు. మెనరు కావడంవల 

| (ag 
మ (దాసు 

లూరు. తఈత౦ (డి 

కృష్టా జిలా న్వాతం్యత్య 

బోర్ స్టల్ స్కూలులో శిక్ష అనుభవించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం నిజామాబాద్ జిల్లా హెగోలి. 

ఆరెకపూడి హదివాసులు 

తండ్రీ రామస్వామి. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ 

అంగలూరు. రైతు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాలొ 

న్నారు 19. 571980 న నెలల కఠినళిక్ష, రు. రథ” 
జరి మానా విధించారు. జరిమానాతో సగం వసూలు 
చేశారు. రాజమండ్రి, మ, దాసు, అలీపురం జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. 

ఆరెకపూడి మహాలక్ష్మమ్మ 

భరి రామస్వామి. స్వ(గామం గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూడ శాసనోల్లంఘనోద్యమంలొ 81_3-1982న 
గుడివాడలో విదేశ వస్తాీలయాల ముందు పికెటింగ్ 

చేయగా, అరెస్టుచేసి, దూర పాంతానికి తీసుకెళ్ళి, 

వదిలివేశారు తిరిగి 2.51982 న పికెటింగ్ చేయగా 
సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. వెల్లూరు జై లులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 

ఆరికవూడి కోటయ్య 
తం(డ్రి బాపయ్య, జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

ఆంగలూరు. రైతు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొ 

నాషారు. 18-5-1930 న 9 నెలల కఠిన శిక్ష రు. | 

జరిమానా విధించారు. శిక్షను రాజమండ్రి. మదాసుః 

అలీపురం జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. జై లు నుంచి 

విడుదలైన వెంటనే తిరిగి శాసనోల్హంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. 11-2.1981 న ఆరునెలల" శిక్ష విధిం 

చారు. రామం డ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తుండగా, 
గాంధీ ._ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో విడుదలయ్యారు. 

ఆ రెకవూడి రామశా స్త్రలు 

తంగడి సుందరయ్య గుడివాడ తాలూకా అంగ 

లూరు. 1918 నుంచి జాతీయవాది. హరిజనుని పంచా 

యితీబోర్లు _పిసిడెంటుగా చేయాలని (పచారం చేసి 

(గ్రామస్తుల వ్యతి రెకతకు గురిఅయ్యారు. స్కూళ్ళలో 

హరిజన ఉపాధ్యాయులను నియమించడానికి కృషి 

చేశారు. 8 ఎకరాల పొలం దానమిచ్చి జాతీయ పరి 

శమలు స్పాపించారు. 1980లో సత్యాగహ వలంటీ S థ్ 
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ర్రను తమ (గ్రామంనుండి బయటికి పంపించి వేయా 
లని పంచాయతీ _పెసిడెంటుగా ఉన్న వీరిపై కలె 

కర్ ఒత్తిడి చేశారు. గ్రామస్తులను బ య టకు 

సామ్మనే హక్కు త నకుగానీ, “కలక్టర్ కుగానీ లేదని 

జవాబిచ్చారు. (గ్రామంలోని సత్యాగ్రహ శిబిరాన్ని 

పోలీసులు తొలగించిన తర్వాత, సత్యా గహులకు 

ఆశయమిచ్చినందుకు వీరిని లాఠీఛార్జి చేసి గుడివాడ 
సబ్ జై లులో ఉంచారు. 2 సంవత్సరాల శిక్ష విధించి 

వి, కాసు ఇచ్చారు. రాజమండి జై జె ల్లో వ్యాధ్శిగస్తులు 

కాగా మదాసు జె జై లుకు మార్చి తస్పతలో చేర్చారు. 

ఆరుమాసాల పిదప విడుదల చేశారు. తర్వాత కొద్ది 
కాలానికే కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

అ రెకవూడి సంందరరామయ్య 

తండ్రి వీరయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. ఉప్ప 

సత్యా గహ దళంలో 

పాల్గొనాషారు. అంగ 

లూరులో సత్య(గహ 

శిబిరం స్థాపించి 50 

(గ్రామాలలో |పచారం 

చేశారు. తాటిగెలలు నరకుట. కల్ప్లుదు కాణాల వద్ద 
పికెటింగ్ లలో పాల్గొన్నారు 7-7-50 న ఆరుమాసాల 

శిక్ష విధించబడింది. రాజమండ్రి, రాయవెల్లూరులలో 

శిక్షను అనుభ ఏంచారు 

ఎర్నని స బహ్మా ణ్యం 

స్ తండి గంగయ్య. 

1898 [పాంతంలో 

జని్మంచారు, గుడి 

వాడ తాలూకా అంగ 

లూరు వాస్తవ్యులు. 

సర్వోదయ నాయ 

కుడు సాధు సుబ 

హ్య్మణ్య ౦ ఆని 

(పజలు పిలుస్తూ ఉండేవారు, ఉప్పు సత్యా(గహ 

సమయంలో గాంధీజీ వెంట దండి యాత్రలో పాల్గొ 
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స్నారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు 

28-=5=1980 న ఒక సంవత్సరం శిక్ష విధింపబడింది. 

రాజమండి, కోయంబత్తూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వించారు. 1881! లో € నెలల శిక్ష విధించబడింది. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొనగా, సంవత్సరం 

ఆరువారాల కఠినశళిక్ష విధించబడింది, 18=1=82 నుండి 

రాజమం [డి సెర్టటలి జై ల్లో శిక్షననుభ వించారు. 

ఉద్యమ కాలంలో ఆయన “ఇంటినికూడా స్వాధీనం 

చేసుకున్నారు. 1842 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

8 నెలల విడిఖైదు, రు. 100 జరిమానా, చెల్లించనిచో 

మరో రెండు ్వ్హాసాల విడిఖై దు విధించబడింది. 

ఆరీపురం కా్యంపు జైలులో శిక్షననుభవించారు. కొమర 

వోలులో సత్యాగహ ఆశ్రమం నెలకొల్పారు.“ దర్శిద 

నారాయణ” ఆనే ప తిక నడిపారు. 1969 లో శాసన 

సభ్యులు. 1974 సెపైంబర్ 21న కీరి శేషులయ్యారు. 

ఎర్నేని లీలావతి 

తండి వల్లభనేని 

జానకిరామయ్య భర్త 

సు(బహ్మ ణ్యం, 

స్వ(గామం గుడివౌడ 

తాలూకొ అంగలూరు. 

శాసనో ల్లంఘనం లో 

పా ల్గొ న్నా రు. 

18.1=1982 న సం 

వత్సరం జైలుశిక్ష, రు. 100 |. జరిమానా విధించారు. 

వెల్లూరు, కన్ననూరు ౩ జె జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని $ఏ_11= 1942 

నుంచి మూడునెలలశిక్షను వెలూరు జైలులో అనుభ 

వించారు. తిరిగి 6-0-1048 నుంచి డి. ఐ. ఆర్, 

(కింద ఆరునెలల శిక్షను వెల్లూరు జై లులో అనుభ 

ఏంచారు. కడసారి 1021044 నుంచి 1721040 

వరకు సంవత్సరం శిక్షను వెల్లూరు జైలులో అనుభ 

వించారు. హిందీ, మరాఠీ భాషలు అభ్యసించారు. 

వార్దామహిళా ఆ(శమంలో శిక్షణ పొందారు. కీర్తి శేషు 

లయ్యారు. 
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ఎర్నేని అమృతమ్మ 

భర్త సూర్య 
నారాయణస్వ[గామం 

గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. తండి 

బొప్పున వెంకటా ది. 

శాసనోల్లంఘనం లో 

అరెస్టు "అయ్యారు. 

18_1.1992 న 

సంవత్సరం కఠినళిక్ష 

రు 10//_ జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. క్విట్. ఇండియా 
ఉద్యమంలో మూడు సార్లు శిక్షలు అనుభవించారు, 

మొదటిసారి నెల పది హేను రోజులు, రెండవసారి 

5.210408 నుంచి ఆరు" మాసొలు, మూడవసారి 

21-8-1948 నుంచి 18 మాసాలు కఠిన శిక్షను 

వెల్లూరు జైలులో అనుభవించారు. 

ఎర్నేని పుల్లమ్మ 

తండి బొప్పన 

నరిసయ్య. భర్త 

రంగ య్య. 

గ్రామం గుడివాడ 

తాలూకౌఆంగలూరు. 

ఎనభై యేళ్ళ వయ 

సులొ శాసనోలంఘ 

అరస సయ్యా రు. 

18:1_ 1882న సంవత్సరం కళఠినశిక్ష, "అ. 100 |. 
జరిమానా విధించారు. వెల్లూరు, కన్ననూరు, జై జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. " 

ఎర్నేని (బహ య్య 

తండ్రి పిచ్చయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ 
అంగలూరు; రై తు. శాసనోల్రంఘనానికి 2..7=1980 న 
ఆరు నెలల కఠినశిక్ష విధించారు. రాజముండ్రి, అలీ - 
పురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. విడుదలె న 

నంలో "పాల్గొని, 

కృజ్ణాజిలా స్వాతం [త్య 

తరువాత తిరిగి శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొనా న్నారు. 

11=2=1981 న ఆరు నెలలు కఠినళిక్ష వధించారు. 

రాజమండి జె జైలులో శిక్ష అను భవిస్తుండగా గాందీ 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 11.9_19831స విడుదలయ్యారు. 

ఎర్నేని సూర్యనారాయణ 
తండి గంగయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు వాస్త 

ఉప్పు స త్యా గ 

హంలో పాల్గొన్నం 

దుకు 2=6.80 న 

రెండేళ్ళ కళిన శిక్ష 

విధింసబిడింది. రాజమండి, బళ్లారి జై జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు. గాంధి-ఇరి కన్ "ఒడంబడిక _కారం 

11-8-81 న విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘ 
నోద్యమంలో పాల్గొని 15-682 న ఆరునెలల” శిక్ష 

పొందారు రాజమండి జై జెలులో శిక్షను అనుభవిం 

చారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సందర్భంగా 

11.56.45 నుండి రెండేళ్ళ కఠిన శిక్షను అలీపురం 

క్యాంప్ జెలులో అనుభవించారు. 

గొటిపాటి సీతారమేశ చం దశేఖరరావు 
నో తంగడి నాగయ్య 

అంగలూరు నివాసి. 

1919లో జననం. 

1842 క్విట్ ఇండియా 

వుద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు కాశీ 

నుండి 2ిసంవత్సరాలు 

శిక్ష, రు.50 జరిమానా 

10 కొరడా దెబ్బలు 
విధింపబడగా అలిపురం జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

గొట్టివాటి వెంకటరత్నం 

తండ్రి గంగయ్య. గుడివాడ తాలూకొ అంగలూరు. 
రె తు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. = 80 

- మ ద me -- 

(3 శ 



'నయరయోధుల భర్మిత 

నుండి రాజమం డి, అలీపురం, జె శ్ళలో ఆరునెలల 

శిక్ష. అనుభవించారు. 

గెటివాటి వెంకటరత్నం 
ర్వా 

తండి రామయ్య. గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు 

వౌ స్తవ్యులు. రెతు. శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో 

పాల్గొన్నందుకు, శినెలల రెండువారాల కఠిన శిక్షను 

విధించారు. రాజమండ్రి సెంటల్ జై ల్లో శిక్ష ననుభ 

వించారు. 

గొటిపాటి శివాజీరావు 

తండి సె ద్ద 

పున్నయ్య, గుడివాడ 

తాలూకొౌ అంగలూరు 

జన్మించారు. రైతు? 

ఉప్పుస త్యా గహ 

ఉద్య మంలో పాలొ 
G 

న్నృందుకు. 17_6-30న 

ఒక సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించబడింది. రాజ 

మండి, తిరుచునాపల్సి జె జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

గొట్టిపాటి రమేష్ చంద చౌదరి 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ అంగలూరు. క్విట్. 

ఇండియా “ఉద్యమంలో పాల్గొని, 9 నెలల కఠినళశిక్షను 

అగుభవించారు. 

గొట్టిపాటి చిన్న పున్నయ్య 

తండ్రి రామకృష్ణయ్య. జన్మస్థలం, _ గుడివాడ 

తాలూకా అంగలూరు. రెతు శాసనోల్లంఘనంలొ 

పాల్గొని, 22=12._19830 నుంచి మూడునెలల "రెండు 

వారోల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జై లులో అనుభ 

ఏంచారు. 

గొట్టిపాటి శ్రీరాములు 

తండి వెంక బరాయుడు. గుడివాడ తాలూకా 

ఆంగలూరు. ఉప్పు సత్యా గహంలో మూడు నెలల, 

రెండు వారాల కఠిన శిక్షను 22-12-80 నుండి 

రాజమం డి జైలులో అలుభవించారు. 

లో 1908 జూన్15న 
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“టి. రామకృష్ణయ్య 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు. "క్విట్ 

ఇండియా “ఉద్యమంలో రవాణా సౌకర్యాలను భగ్నం 

చేసిన చర్యలకుగాను డి. ఐ, ఆర్. [క్రింద అరెస్టు 

చేసి, శిక్ష విధించారు. 

చలసాని వాగభూవషణఎ 

తండి హనుమయ్య. జస్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ 

అంగలూరు. రైతు. ఉస సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. తీవ్రమైన లో రీచా రక గురయ్యారు. 4-6- 80న 

సంవత్సరం “కఠినశిక్ష, ర 50/ జరిమానా విధిం 

చారు. రాజమం డి, కోరాపుట్, బరంపురం జె జై శ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి 1992 ౪ శాసనో ల్లంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. గుడివాడ తాలూకా ఆఫీసువద్ద జరిగిన 

సోలీవ్ లాఠీచార్జిలో స్పృహతప్పి ప పడిపోతే. ఆయ 

నను సెడ్ కాల్వలోకి ఈడ్బారు. ఆయన చేతి గూడు 

జారిపోయింది. సంవత్సరం కఠిసశిక్ష, రు, 100 |- 

జరిమానా విధించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమకాలంలో 

64-1943 నుంచి సంవత్సరం ఆఈమాసాల జైలు 

శిక్షను అలీపురం జై లులో అనుభవించారు. 

తం డిరామయ్య- 

1917తొ జననం. 

అంగలారులో 

ని వౌ 5&8 ట్ 

డియావుద్య. 

మంలో పా లొ ని 

6-4-1948 నుండి 

9 నెలలు అలీపురం 

జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

..(తివురనేని రామకోటయ్య 

తండి భూషయ్యు. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. రైతు తు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొని, 

771880 నుంచి ఆరునెలల కఠినశిక్షను రాజమండి 

వెలూరు జె శ్ళలో అనుభవించారు, 
౧ ర 

| 
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తిపిర్నేని వెంకాయమ్మ 

ఖ మ్మ 0 బి ల్లా 

మధిర తాలూకొ ఆర్టీ 

నగరంలో జన్మం 

చారు. వీరి అ తవారి 
వూరు గుడిపాడ 
తాలూకొఅంగలూరు. 

తిపి ర్నెని లక్ష్మీనారా 

యణగారి పత్నీ. 

మ ల 1992లో విదేశ 

వస్తాంల షాపుల వద్ద పికెటింగ్ చేస్తూ కరపత్రాలు 

పంచి పెడుతుండగా గు శ్రి సబ్ జెలులో 15 రోజులు 

వుంచి విడుదల చేశారు. అప్పటికి వీరి వయను 16 

సంవత్సరాలు. (ప్రస్తుత నివాసం పటమట, విజయవాడ. 

త్రి J వ ఇ 
[(ఆపురనని రామశాస్తుంలు 

తండి రామస్వామి. జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకౌ ఆంగలూరు. రెతు. శాసనోలంఘనంలో 

పాల్గొని వలి 12.1880 నుంచి మూడున్నర నెలలు 

కఠిన శిక్షను రాజమండి జెలులో అనుభవించారు. 

(తివుర నేని వర్మ వసాదరా వు 

తండి రామశాస్తులు. జన్మస్థలం గుడివాడ 
తాలూకా అంగలూరు. రైతు క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో పాల్గొన్నారు. 6.418048 న ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్ష, రు. 100/_ జరిమానా విధించారు అలీ 

పురం జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

|తివురనేని హరి వసాదరావు 

గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు. తండి వెంకట 
రత్నం. 1$30-31 సంవత్సరాల్లొ జాతీయోద్యమంలో 
శిక్షింపబడ్డారు. మొదటిసారి “గుడివాడలో ( నెలల 
శిక్ష, రు 20/4 జరిమానా విధించబడింది. 28-7-80 
నుండి రాజమం(డి, అలీపురం జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభ 
వించారు. రెండవసారి 11.2.51 న ఆరునెలల శిక్ష 
విధించబడింది. గాంధి=ఇర్విన్ ఒడంబడిక (పకారం 
11.831 న విడుదలయ్యారు. కీ ర్తిశేషలయ్యారు, 

కృట్లాజ ల్లా న్వాతం/త్య 

తండి జానకి 

రామయ్య. అంగ 

లూరు నివౌని, 

చదువుతూ శాసనో 

ల్లంఘన ఉద్యమంలో 

పాల్గొనా ఎరు 1982న 

6మా॥ శిక్ష రాజమండ్రి సెంటల్ జై అలో అనుభ 

వించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో వీరిపై 2 
కేసులు పెట్టి 6-4-1948న సంవత్సరం నాలుగు 
నెలల కఠినశిక్ష 10 కొరడా దెబ్బలు, రు. 50 జరి 

మానా విధించారు. జరిమానా వసూలు చేశారు. అలీ 

పురం, క్యాంపు జై జెలులో 1సం॥ శిమా॥ వుంచి తరు 
వాక విడుదల చేశారు. ఏడుసార్లు లారీభా ఛార్రీకి గుర 

య్యారు. 

తివుర్నేని సుబహ్మణ్యం 
తం(డ్రినాగయ్య,. 

అంగలూరు నివాసి. 

వీరు 1930 సం॥ 

నుండి కాం (గెస్ 

వుద్యమాల్లో పాల్గొ 

న్నారు. 1942 కిట్ 

ఇండియాడ ద్య 

వ మంలో పాల్గొన్నం 
దుకు _ 6-4-1948 న న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 10 
కొరడాదెబ్బలు విధించారు. హైకోర్టులో కేసు కొట్టి 
వేసినందున 2-10-1948 న అలీపురం కాక్టంపు 
జై లునుంచి విడుదలయ్యారు. 

[(తవురనేని వాగభూషణం 
తండి వెంకట్రామయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా అంగలూరు. రైతు. ఉప్పు 'సత్యాగహంలో 
పాల్గొన్నారు. 4-6-1930 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 
రు, “50|- జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి, తిరుచునా 

లగా 



నయరయోదుల యంత 

పల్లి, అలీపురం జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధి= 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో l4=3_1931న విడుదలయ్యారు. 

తిరిగి శాసనోల్హంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 14=3_1932న 

సంవత్సరం కొథినశి క్షవిధించారు. రాజమండి జై లులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 

తివురనేని కౌసల్య 

అంగలూరు. తండి డ్రహ్మయ్య. భర ర అంజయ్య, 

19830 ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష, రు. 100/.. జరిమానా, జరిమానా 

చెల్లించవిచో ఆరువారాల కఠినళిక్ష విధించారు. గుడి 

వాడలో విదేశ వస్త్ర దుకాణాలముందు పికెటింగ్ చేయు 

చుండగా పోలీసుల లాలీఛార్జీకి గురియై స్పృహతప్పి 
పోయారు. 1982 ఏప్రిల్ [8న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించబడింది. రాయవెలూరు. కోయంబతూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. ఖాదీ, హరిజనోద్యమా 
లలో పనిచేశారు. అంగలూరు దేవాలయంలో హరి 

జనులకు (ప్రవేశ మివ్వాలని కోరుతూ 20 రోజులు 

నిరాహార [వతంచేశారు, 1858 లో కీర్రిశేషులయ్యారు. 

దుగ్గిరాల వెంకటేశ్వరరావు 

తండినాగయ్య. 

అ౦గలూరు తో 

143.1921 న జన 

నం. (పాథమికోపా 

ధాయుడి పని చేస్తూ 

కిగట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

| 4=10=42 న అరెస్తు 

చేయబడ్డారు. అలీపరం క్యాంపు జై లులో 9 మాసాలు 

కఠినక్షమ్ 8-4-48 నుంచి 19.4248 వరకు అనుభ 

వించారు. సబ్ జె లుతో సహా మొ తం ఓక సంవత్సరం 

జై లుజీవితం గడిపారు. - 

దుగ్గి రాల శివాజీరావు 
గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు వా _స్తవ్యులు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 

కొన్నాణబ్నంచి రు. 408/_ జరిమానా విధించారు. 

సందర్భంగా సబ్ జై లులో 
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దుగి రౌల బలరామకృషయ్య 
0 రపి 

తండ్రి అమరయ్య. 

జననం 1905 గుడి 

వాడీ తాలూ కె 

అంగలూరు. రైతు. 

1918 లో ఎస్. ఎస్, 

ఎర్. సి. చదువుతూ, 

ఆంగ్ల వ్వ్యకు స్వస్తి 

చెప్పి ది ౦ద రు 

నేషనల్ కాలేజీలో చేరారు. సంస్కృతం, హిందీ, 

తెలుగు సాహిత్యాలు జొపోసన పట్టారు. గుజరాతీ, 

ఉర్దూ భాషలలో అనర్గళంగా పసంగించగలరు. 

1018 లో “గాంధీ మహోదయ” “తిలక్ విజయ” 

నాటకాలు (ప్రదర్శించినందుకు అరెస్టు చే శా 

మూడేళ్ళు అల్హాబాద్ హీందీ విద్యాపీఠంలో ప 
అభ్యసించారు. బ్ ్ర91లో అల్లాబాద్ లో (పిన్స్ 

వేల్స్ రాకకు నిరసనగా నల్రీజెండాల (పదర్శనలో 

పాల్గొని అరెస్టు అయ్యారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. 1-7-1980 న సంవత్సరం శిక్ష 

విధించారు. రాజమం డి, వెల్లూరు జై జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. శాసనోల్లంఘనంలో పా లొ ని 

9=10_19889 న అరెస్టు అమ్యారు. | తక 11 1008 న 

9 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమీం।డి జై లులో 

శిక్ష అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 

కాలంలో 80=0.184? నుంచి 9=12_1944 వరకు 

వెల్లూరు, తంజావూరు జైళ్ళలో డిబనూూ్యగా 

వున్నారు. వితంతు వివాహాలను | పోత్సహించారు, 

ఆఅంటరానితనానిష వ్యతిరేకించారు 

“మానవ జీవితం' వంటి ఆనేక (గంథాలు రచించారు. 

గుజరాతిలో గాందీకీ రచించిన “అనాస క్ష యోగంిను 

తెలుగులోకి “నిష్కామ యోగం” పేరుకో అనువ 

దించారు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ అధ్యక్షతన ఆం(ధ 

మహాసభ వారు “బౌద్ద వాజ్ఞయ  |దబహ్మో 

విరువును 1887 లో (పదానం చేశారు. తూరు 

కృష్ణాజిల్లా అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. 8 సంవత్స 

రాలపాటు రాష్ట్ర కాం్యగెసు సంయు క్త కార్యదర్శి 

“బుద్ధ పురాణం" 
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అయిదేళ్శ్ళపాటు ఎ ఐ. సి. సి. సభ్యులు. ఒకసారి 
లోక్ సభకు ఎని కయ్యారు- 

దుగ్గిరాఐ కప మలమ్మ 

తం త్రిపురనేని 

జానకిరామ య్య. 

జననం 1910 న 

గుడివాడ తాలూకౌ 

అంగలూ రు భర్త 

బలరామ కృష్ణయ్య. 

శాసనోల్త ౦ఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. 

27_1=1981 న నాలుగు నెలలు విడిఖై దు విధించారు. 

వెల్లూరు జై లులో శిక్ష అనుభవిసుండగా గాంధీ-ఇరి కన్ 

ఒప్పందం జరగడంతో విడుదలయ్యారు. తిరిగి కాస 

నోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 6-1_1982 నుంచి ఆరు 

నెలల విడిఖై దును వెల్లూరు జై లులో అనుభనించారు. 

అంటరానితనం నిరూ ్ టలనం, లె లె జరీఉద్యమం, మహిళా 

మండలి మున్నగు వాటి కొరకు కృషి చేశారు 

దుగ్గి రాల వెంకటసుబ్బయ్య 

తండ్రి అమరయ్య. గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు 

వౌ _స్పవ్యులు. రై రెతు, శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో పాల్గొ 
న్నారు. 22-12-80 నుండి gf నెలల శిక్షను రాజమండి 
చెల్లా అనుభవించారు. 

దుగ్గిరాల అసుర వనాదరావు 

నారాయణ. నీ 

స్థలం గుడివాడ 

తాలూకౌఅంగలూరు. 

రై తు. ఉప్పు సళ్యా 

(గహంలో అరసు 
రం 

అయ్యారు... ఆరు 

రు. 58/= జరిమానా 

విధించారు. 18-5_ 1880 న రాజమండ్రి, వెల్లూరు, 
అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. _ 

నెలల కఠిన శిక్ష, 

కంెస్ణాజల్లా స్వాతం త్య 
దుగ్గిరాల వరవసాదరావు 

గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు వాస్తవ్యులు. 

1886 శాననోల్లంఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. -9 
నలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది... 

దుగ్గి రాల రాఘవచంయ్యదయ్య 

(సచ్చాస్ర్రీ) 
తండ్రి పురుషో త్రం. జననం 19-5-1892 గుడి 

వాడ తాలూకా అంగలూరు. వందేమాతరం ఉద్య 
మంతో & త్రజితులె లై జాతీయోద్యమంలో (పవేశించారు. 
1920-24 మధ్యకాలంలో తూర్పు కృష్ణాజిల్లా 
కాం(గెసు సంఘ సంయు క కృ కార్యదర్శి. స్వ(గామంలో 
“జాతీయ పర్మిశమాలయ” స్థాపకుల లో ఒకరు. 
1922లో విజయవాడలో స్వరాజ్య పెన్సును ఏర్పాటు 
చేసి “స్వరాజ్య” ప్యత్రిక్ర నడిపారు. 192కి కాకినాడ 
కాం_గెసు సందర్భంలో ' స్వరాజ్య” (వ త్యేకసంచికను 
పచురించారు. ఎ.ఐ. సి.సి. సభ్యులుగా ఎన్నికై ద 
ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 15-5== 1980 నుంచి 
సంవత్సరం క్రరినశిక్షను కన్నేనూరు జెలులో అనుభ 
వించారు. _(వాహ్మణేతరులు వేదపఠ నానికి అర్లులా అన్న 
అంశం పె జై లులో కొందరు కాం గెను నాయకులతో 
విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. వ్యష్టి సత్యాగహ కాలంలో 
డి.ఐ. ఆర్. క్రింద అరెస్టు అయి 22,..4-1941 నుంచి 

"7 నెలల కళినశిక్షను అలీపురం జై లులో అనుభవించారు. 
1914లో “విజయనగర సాయాజ్యం” నవల రచించి 
'విజ్ఞాన చందికా మండలి” వారు నిర్వహించిన పోటీకి 
పంహరు. ఆ పోటీలో ఆ(గంథానికి రు. 509 /- నగదు 
బహుమతి, బంగారు పతకం లభించాయి. ఆంధ 
యూనివర్శిటీ. “విజయనగర సా్యమాజ్యం”* నవలను 
ఇంటర్. పాఠ్యాంశంగా - నిర్హయించింది ఇంకా అనేక: 
(గంథాలను రచించి, రచయితగా "పేరుపొందారు. 
25=5=1877 న విజయవాడ లో కీర్తిశేషులె రి. 

దుగ్గి రాల నాగయ్య 

తండి పడమిళ్ళ, జన శ్రిస్థలం గుడివాడ తాలూకా 
అంగలూ రు, రైతు, శాసనోల్లింఘనంలో వాల్గొని, 
22. 12-1980 న నుంచి మూడున్నర నెలల కఠినశిక్షను 
రాజమండ్రి. జై. జె.లులో అనుభవించారు... 
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పోతరాజు రాధా మనోహరం 

తండి యెర్నెని 

సూ ర్య నారాయణ. 

భ్ ర్త వెంకట 

సుబ్బయ్య. స్వస్థలం 

గుడీ వొడ తాలూకా 

అంగలూరు. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్య 

మంలో ప్రా ల్లొ నీ 

మొ త్తం నా లు గు 

సారు ర్లు అరెసు అయ్యారు. మొదటిసారి10-2-1949నుంచి 
ఆరునెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు జై లులొ అనుభ 
వించారు. 1944 లో రెండు “దఫాలు” అ రెస్టుయిఅ, 
సబ్ జై లులో రిమాండ్ లోవున్నా రు. తిరిగి 192.1944 

డి. ఐ. ం. ఆర్. క్రింద సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. 
వెల్లూరు దై లులో శిక్ష అనుభవించారు. హిందీ, ఖాదీ 
(ప్రచారం పట్ల ఆస క్తి కలవారు. 

బందా రౌమచం,దరావు 

త౦(డివెంకయ్య. 

జననం 1 1=1= 1021. 

గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. టీచరు. 

కిట్ ఇండియా 

ఉద్య మంలో 

డి. ఐ. ఆర్. (క్రింద 

అ రె సు చేశారు. 

17-5-1949 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. 

అలీపురం జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

బొవ్పన రంగారావు 

తండ్రీ (శ్రీరాములు. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. రె.తు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, 6=4_19483 నుంచి పది నెలల-కఠిన శిక్షను 

అలీపురం జె ల్లో అనుభవించారు. 

12 839 

మూల్పూరి కోటేశ్వరరావు 

తండి దశరధ 

రామయ్య. జననం 

1=5=1926.గుడి వాడ 

తొలూకొఅంగలూరు, 

పద హో రేళ్ళ 

వయస్సులో క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలోపాల్లొన్నారు. 

8_190=1942 న అరెస్టు అయ్యారు. 4-4 1948 

వరకు సబ్ జె లులో నిర్బంధం. 4-4=1948న రు. 80/_ 

జరిమానా విధించారు. (ప్రస్తుత నివాసం అదిలాబాద్ 

జిల్లా లక్సెట్టిడే ఎట తాలూకొ వేనిమడుగు. 

వీరమాచనేని కోటేశ్వరరావు 
తండి సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 6_4-1948న సంవత్సరం నాలుగు మాసాల 

కఠిన శిక్ష, 10 కొరడా దెబ్బల శిక్ష విధించారు. 

అలీపురం జె లులోశిక్ష అనుభవించారు. 15=6=1048 న 

కొరడా దెబ్బల శిక్ష అమలుజరిపారుం 

వీరపనేని పోమశేఖరరావు 

తం(డ్రి సుబ్బయ్య. 

- 1828న అంగ 

లూరులో-. జననం. 

రెతు. క్విట్ 
ఇం డియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

6-4-1948 నుండి 

9 మాసాల శిక్ష 

రు. గ /_ జరిమానా విధించారు, అలీపురం జె లులో 

శిక్షఅనుభవించారుం 
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సూరవనేని [(వభాకరరావు 

తం(డ్రి పద్మ 

నాభం.దింటమ్మరిలో 

జననం. విద్యా 

17-6_1930 నుండి 

21 మాసములు శిక్ష 

విధింపదిడ్రిందిం రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో 

క్ర హా జిలా న్వాాతం/త్య 

శిక్ష అనుభవించారు. కల్లు దుకాణాల వద్ద పికెటింట్ 

జరుపుతుండగా గుడివాడలో లారీఛార్జి కి గురయ్యారు. 

ఎన్, దశరథరామయ్య 

తండ్రి అంజయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

అంగలూరు. వ్యాపారి. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. 6_4_1949 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష * 

10 కొరడా దెబ్బల శిక్ష విధించారు. అలీపుళం జైలులో 
శిక్ష. అనుభవించారు. అనారోగ్య కారణాల పె కొరడా 

దెబ్బల శిక్షను అమలు జరపలేదు. 2-10=1848 న 
(పభుత్వం విడుదల చేసింది. 

గుజనాడ తాలూకా నివిధ | గామాలు 
అట్లూరి జయరామయ్య 

హు. తండ్రి మల్లయ్య. 
జన్మస్థలం గుడివొౌడ 

తాలూ కౌ వానపా 

ముల. చతు. శాస 

నోల్లం ఘన౦లో 

రెండు సారు లారీ 

ఛార్జల కు గుర 

య్యారు. 10-88 2న 
సంవత్సర కలిని శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో 
శిక్ష అనుభవించారు, 18-6-1999 న విడుదలయ్యారు. 
(ప్రస్తుతం వ్యాపారం నిమి త్తం బొంబాయిలో నివాసం. 

అట్లూరి కా మేశ్వరమ్మ 

రడి చలపాని కృష్ణయ్య. థ్ ర్త మల్లి వార్జున 
రావు. స్వస్థలం గుడివాడ తాలూకా. నూజెళా శాస 
నోల్లంఘనంలో “ పాల్గొని అరెస్టు అ య్యా రు. 
181. 1082న సంవత్చరం కఠినశిక్ష, రుం 100/_ జరి 
మానా విధించారు. వెల్లూరు, మృదాసు జై చ్రైళ్ళల శిక్ష 
అనుభ వంచారు. 

అట్లూరి వెంకట రంగయ్య 

తండి సుబ్బయ్య. 

జననం 1908 

గుడివాడ తౌలూకా 

పెదపారుపూడి 

ర తు. హిందీ 

సా హీ త్య ర త్న. 

[రీ ఆ ర = 1008న 

గుడివాడలో 114 

సెక్షన్ ధిక్కరించి, బహిరంగసభ జరిపినప్పుడు, 

పోలీసులతో ఘర్షణపడి, అరెస్టు అయ్యారు. 
17-6_1930 న ల్ల మాసాల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి , అలీపురం, బళ్లారి జై ల్లో లో 
శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ_ ఇర్విన్ ఒస్పందంతో 

మిగతా సత్యాగహులను విడుదల చేసినప్పటికి, 
పోలీసుల పె ఎ దౌర్జన్యం జరిపారన్న కారజంతో విడుదల 

చేయడానికి (పభుత్వం నీరాకరించిందిం వ్యష్టి సత్యా 

_(గహం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాలలో కూడా పాల్గొ. 
న్నారు. నిరంతరం హిందీ (ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. 

1 3 

, శశీ లు 

వ... 
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అటూడరి శ్రీరాముదాసు నాయకుల రహస్య శిబిరాని్ని నిర్వహించుటలో 1942 
యం "సెంబర్లో తమ అన్నగారితో కలిసి పనిచేళారు. 

1943 జనవరి 26 న శాస సనో ల్లంఘ నం చేశారు. 

271.48 న అరెస్టుచేసి 9 నెలలు సబ్జె లులో 

తాలూకా పెరిశే వుంచి 18=10._ “8 న ఆరునెలల శిక్ష విధిం 

పల్లి లో 287.18 16 చారు. అలీపూర్ క్యాంప్ జై లో శిక్ష ననుభవించారు. 

లో జని రు. జర్ర 0 లా అడుంంసుమిలి కోటేశరరావు 
ర తు. ఉప్పు సత్యా నా య ఠం 

తండి గోపాల 

కృష్ణయ్య. గుడివాడ 

య. 

గహంలో సళ గా 
Ub వ జన్మస్తలం గుడి 

వాడ తాలూకా గండే 

పూడి. 1942 కిట్ 

మంలో కలు చెట 
| > 

2 గెలలు నరకుతుండగా అకెసు చేశారు. 1271006 

నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జె లులో 
అనుభవించారు. ఇండియాఉద్య మంలో 

పాలొని శిక్ష -అను 
పరుమాళ్ళు ౧ క్ష అనుభ 

వించారు. 

తండి వీరయ్య. 

జన్మస్థలం గుడి వాడ అడుసుమిల్లి ఎతారామయ్యు 
కాగ డేపూడి. య తాలూ ౦ మ తండి శేషయ్య. 

ర తు. క్విట్ 

ఇండియా G&G ద్య 

మంలో రాష్ట్ర యువ 
యల 

జన కాం గసు నాయ 

కుల శిబిరాన్ని నిర్వ 

హించి ఆరుమాసాల కథినశిక్షను 18=10=1943 నుంచి 

అలీపురం జైలులో అనుభవించారు, (ప్రస్తు సుత నివాస 

విజయవాడ. 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా నిమ్మ 

కూరు. రె తు.నివాసం 
గుడివాడ. బందరు 

కోనేరు సెంటరులో 

6=5=19830న జరిగిన 

జాతీయ జెండా 

ఆవిష్కరణ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. ఉప్పు 
అడుసు మిలి కృష మూ ద్ర సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, [1746-1088 నుంచి 

యం ర అం సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి తిరుచునాపల్లి, 
గుడివాడ తాలూకొ అలీపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. గాంధీ-ఇర్విన్ 
గండేపూడి. తండి ఒప్పందంతో 14-8-1981 న విడుదలయ్యారు. 

వీరయ్య. (ప్రస్తుత అన్నే వెంకట శివుడు 
నివాస ౦ బా(ాబాదు. గుడివాడ తాలూకా దబొమ్ములూరు వాస్తవ్యులు. 

క్విట్ ఇండియా బస్సు డ9వర్. 1880. ఉప్పు సత్యా_గహోద్యమ 
ఉద్యమంలో పాల్లొ కాలంలో చిన్నాపురం ఉప్పు సత్యాగహా ' శిబిరానికి 
న్నారు. యువజన వలంటిర్హను బస్సులో. తీసుకువెళ్ళినందుకుగాను ఏరికి 
కాంగెస్ రా ష్ట్ర నాల్గునెలల కరినశిక్ష విధింపబడింది. 
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అన్నే రామ్మ బహ్మం 

తండి (బహశ్రియ్య. జన్మస్టలం గుడివాడ 
తాలూకా బొము్ములూరు, రై తు. 1938 ఉప్పు సత్యా 
గహంలో పాల్గొని అరెస్టు అయ్యారు, మూడున్నర 
నెలల జైలు శిక్ష, రు. 24 జరిమానా విధించారు. 
రాజమం(డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

అన్నే వెంకటరత్నం 
తండి పున్నయ్య. గుడివాడ తాలూకా గుడ్డ 

వల్లేరులో 1907 న జన్మించారు. హిందీ పండితులు. 
హిందీ మాస్తరు ఉద్యోగం మానేసి స్వాతంత్ర్య 
ఉద్యమంలో ; పాల్గొన్నారు. అప్పటి మదాసుగవర్నరు 
బందరు రాక్ర సందర్భంగా నల్లజెండాల (ప్రదర్శనలో 
పాల్గొన్నందుకు సంవ త్స రం 6 వారాలు శిక్ష 
1640-1080 న విధించారు. రాజమండ్రి, మదాసు 
జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 20=12=19880 న 
విడుదలయ్యారు. 1960 లో కీరి ర్చి శేషులై రి. 

ఆదిరాజు అమృతేశ్వరరావు 
తం(డి వెంక 

టప్పయ్య. పెయ్యే 

రులో 28.11_1907 

లొ జననం, కెక 

లూరు తా లూకా 

పోలుకొండ లో 

కాం(గను (ప్రచారం 

చేస్తుండగా 11. 5-=కి2 
న ఒక సంవత్సరం శిక్షపడగా రాజమం డ్రి సెంటల్ 
జె జైలులోఅనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సంద 
ర్భొంలో రహస్య బులిశెన్లు తూర్పు కృష్ణాజిల్లాలో 
పంచి పెట్టారు. 

అత్భూరి నాగేశ్వరరావు 

తండ్రి వెంకన్న. జననం 1898 గుడివాడ తాలూకా 
నిమ్ములూరు. రె తు. శాసనోల్లంఘనంలో వాల్లొని, 
1-8-1980 “నుంచి ఆరు “నెలల కఠిన శిక్షను 
రాజమంగడి, అలీపరం జె ల్ల లో అనుభవించారు. 
తిరిగి 1982 శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో కూడా పాల్గొ 

కృళ్లాజిల్లా న్యాతంత్య 

న్నారు. తూరు కృష్ణాజిల్లా కాం|గను అధ్యక్షులుగా 
పని చేశారు, 

ఆదూరి సోవు సూర్య వకాశరావు 

గుడివాడ 

తాలూకౌ తటివ(రు. 

10-11-1864 లో 

ణు ని 0౦ చా రుం 

(rr మో ద్యో గి. 

1928-21 సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్య 

' మంలో తన కరణీకం 
వదులుకున్నారు. ఖద్దరు మొదలై న నిర్మాణ కార్య 
(కమాలలో తీ; (వంగా కృషి చేశారు. 00. 6_196£ తో 
క్రీ ర్రిశేమలయ్యారు. 

ఆరి కెవూడి కోటయ్య 
తండ్రీ రామస్వామి. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ 

కోమురచదోలు. రై తుం ఉప్ప సత్యా గహంలో పాల్గొని, 
1-5-1980 నుంచి ఆదన్వోల కఠిన. శిక్షను రాజమం డ్రి, 
కడలూరు జై జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

ఈడ్పుగంటి సత్యవారాయణ 
గుడివాడ తాలూకా గుడ్లవల్లేరు వా సవ్యులు. 1882 

శాసనోల్ల ంఘన ఉద్యమ కాలంలో కౌం(గెస్ జెండాను 
తమ (గ్రామ కేంచంలో పోలీసులు తొలగించినపుడు 
(పతిఘటించి లారీ ఛార్జీకి గురి అయ్యారు. 

ఈడుగంటి వెంకటవారా యణ 

తండ్రి సుబ్బయ్య. గుడివాడ తాలూకా పెదమధ్రాలి 
వాస్తవ్యులు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు 
16=6.80 న ఆరు నెలల కళఠినశిక్ష ఏధీంచబిడింది. 
రాజమం డి, అలీపురం జెళ్ళలో శిక్షననుభవించారు. 
శాసనోల ల్లంఘనోద్య మంలో పాల్గొన్నందుకు పోలీసులు 
1.28లీన లాఠీఛార్జి చేసి సంవత్సరం కఠినిశిక్ష విధిం 
చారు. 
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నసనయరణయాదుల భరత 

ఈదర నాగన్న 

తండ్రి సుబ్బయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా పెదసొల 

ష్మరు. 1980 ఉప్పు 

సత్యాగ్రహం; 1982 

శాసనోల్లంఘన ఉద్య 

మాలలో పాల్గొని, 

లాఠీభార్జికి గురై, 

కొద్దిరోజులు సబ్ జె తై ళృలో నిర్బంధంలో. వున్నారు. 

ఉప్పలపాటి వెంకట గోపాలుడు 

తండి గోపన్న. గుడివాడ తాలూకా గురజ 
వౌ _స్తవ్యులు. రై తు. ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. 71080 న 6 నెలల శిక్ష, రు. ఖీ 
జరోమానా విధించబడింది. రాజమండ్రి, అలీపురం 
జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

ఎలక్మురు శాస్త్రులు 
గుడివాడ తాలూకా ఎలకు(రు వాస్తవ్యులు. 

1920.21 సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో (గామో 
ద్యోగ పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

ఐనంవూడి వెంకట సుబ్బారావు 
క న తండ్రి సీతా 

రామయ్య. గుడివాడ 

తాలూకా ఐనంపూడి. 

1904 (పాంతంలో 

జని్మ్యించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం జమీగొట్వే 

పల్లి. 1980 మే 19న 
గుడివాడ గాంధీ 

పార్కులో జరిగిన (దః హ్మాండ మైన సభలో పోలీసులు 
లాఠీచార్జి చేసి, తుపాకులు పేల్చి, సభను చెదరగొట్ట 
(పయత్నంచారు. ఆ సమయంలో లారీదెబ్బలకు వీరి 
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తలకు పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. వీరిని మరో 14 గురిని 

త్రీ అడుగు3 వెడల్పు, 5 అడుగుల పొడవు గల 

గదితో నిర్బంధించారు. కొందరికి తెళ్ళుకుట్టాయి. 

మరునాడు (ప్రభుత్వ వె ద్యాధికారి చీవాట్లు పెట్టగా 
వారిని మూడు వేర్వేరు గదులలోకి పంపారు. సీట్ 
జైలుకు భోజనం తెచ్చిన వారినికూడా అరెస్టు చేశారు. 
కలరోజులు గుడివాడ కెకలూరు సబ్ “జైళ్ళలో 
ఉన్నారు. 1980 జూన్లో 1 21 నెలల శిక్ష విధించ 
బడింది. రాజమండ్రి, తిరుచినా పల్లి, అలీపురం క్యాంప్, 
బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. గాంది 
ఇర్విన్ ఒడందిడీక (పకారంకూడా వీరిని విడుదల చేయ 
లేదు. గాంధీజీతో సహో నాయకులెందరో (పయత్నిం 
చినా విడుదల చేయలేదు. చివరకు 21_12=91న విడు 
దలయ్యారు. 11-2.81న కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

ఐనంవూడి శ్రీనివాసులు 

తంగడి ముకుందరామయ్య. జన్మ స్థఅం గుడివౌడ 
తాలూకా ఐనంపూడి. రైతు. ఇంటర్" చదువుతూ, 
జాతీ యోద్యమంలోకి దుమికారు. మద్రాసు సర్వ సేవా 
సంఘంలో పని చేశారు. మొ త్తం ఆరుసార్లు జెలు 
శిక్షలు అనుభవించారు. విధించిన జరిమానా చెల్లి లంచ 
నిరాకరించిన కారణంగా ఇంటిని వేలం వేశారు. అయితే 
ఎవరూ పాడలేదు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 
9-7-1980 నుంచి ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను 
రాజమండ్రి, అలీపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
బందరులో 28.8.1082 న విదేశ వసాగిలయాల 
ముందు పికెటింగ్ చేయగా రు. 500/_ ల జరిమానా 
విధించారు. జరిమానా చెల్లించనందున ఆరు వారాల 

శిక్షను రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. తిరిగి 
22-6-1932 నుంచి ఆరు మాసాలు కఠిన శిక్షను 
రాజమం డి జైలులో అనుభవించారు. గుంటూరు 
రాజకీయ మహాసభకు హాజరై శీ=10-1988 నుంచి 
పడి రోజులు రిమాండ్లో వున్నారు. 1-12. 1888 న 
రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించారు. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. రు, 15 ల జరిమానా, ఆరు 
మాసాల కళిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం జైలులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 1869 ఫిబ్రవరిలో కీర్తి శేషులై 8 
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కథాది చిటెయ్య అనే వెంకటస్వామి లు 

గండేపూడి నివాసి. 

రైతు. 1942 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొని, 

$ మాసముల శిక్ష 

అలీపురం జెలులో 

అనుభవించారు. 

కనకమెడల వెంకటసుందరం 

తండి కోటయ్య. గుడివాడ తాలూకా ఎలకు(రు. 
1980 ఉప్పు సత్యాగహంలో పాల్గొన్నారు. 19-6-=30న 
సంవత్సరం శిక్ష విధించబడింది. రాజమం(డ్రి, తిరుచినా 
పల్లి, అ లీపురం క్యాంప్ జైళ్ళలో శిక్షను అనుభ 
వంచారు. గాంధి-ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 
14=ల్హ 81న వి విడుదలయ్యారు 1982 88 లో అనేక 
దఫాలు లాఠీఛార్జి! గురిఅయ్యారు. కీ ర్రిశేషు లె రి. 

కనుమూరి రామిరెడ్డి 

తం 'డ గంగిరెడి. 

డోకిపరు లో 

1908 లో జననం. 

రైతు రివ తరగతి 

వరకూ చదువు 
కున్నారు. శాసనో 

లంఘన 4 ద్య 

మంలో పాల్గొనగా 

22=2_1932 న తీ వమైన లాఠీ ఛా ఛార్జికి గురయ్యారు. 
క్విట్ ఇండియా G ద్య మ ం లో పాల్గొని, 

18.5. 1848 న అఆనీపరం జెలులో 12 కొరడా 
దెబ్బలకుగురయ్యారు. అక్కడే 11-5-1948 నుండి 
27-8-1948 వరకూ కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

తండి రామయ్య. 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతంత్య 

కనె గంటి నాగరత్నమ్మ 

భర్త సుబ్బయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

తమిరిశ. 1908 లో 

జననం.శాసనోల్లంఘ 

నో ద్య మంలో 

విదేశీ వస్ర్ర 
దుకాణాల ముందు 

_ పికెటింగ్ చేశారు. 
అనేక్రసార్లు పోలీసుల హింసకు గురి అయ్యారు, 
8 1_8= 82న అరెస్టు చేసి దూరంగా తీసుకువెళ్ళి విడిచి 
పెట్టారు. శ. గల్ల న తిరిగి అరెస్తుచేసి సంవత్సరం 
కరిసకిక్ష విధించారు, రాయవెల్లూరు, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు "” 

తండి బుల్లి 

పిచ్చయ్య. పసు 
మరులో 12ఆగసు 

రు 

1908 న జననం. 

రెతు. ఉప్పు సత్యా 

గహంలో పాలొ 

నగా 14_6_19830 న 

ఒర సంవత్సరం 

కఠినళిక్ష విధించారు. తిరుచునాపల్లి , అలీపురం జె జెళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. గాంది _ “ఇర్విన్ ఒడంబడిక 
(ప్రకారం 1481881 న విడుదలయ్యారు. 

కాజ బసవయ్య చౌదరి 

తం|డి రామయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

నూ జెళ్ళ వాస్తవ్యులు. 

సనోలంఘన ఉద్య 

మకాలంలో1981 లో 

గుడివాడలో ప వేశించ 

రాదని వీరిని నిస్తే 

ధించారు లాఠీఛార్జికి 

న టబలులదవలుననానుత న 
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గురి అయ్యారు, 18=1 82 నుండి రాజమండ్రి, బళ్ళారి 
జె జైళ్ళలో సంవత్సరం జెలు శిక్షను అనుభవించారు. 
తాలూకౌ కాంగెస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. 
కీర్రిశేషులైరి. 

కంబ వెంకటరత్నం 

తంగడి సీతయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా అప్పికట్ల. 

1932 శాసనోల్లంఘ 

నంలో రహా స్య 

షృతికలు పంచుతూ 

అరెస్టు అయ్యారు. 

తీవ్రమైన లాఠీఛార్జ్ కి 

161-1938 న ఆరు నెలలు కఠిన శిక్ష, రు. . 1008. 
జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి జై జైలులో శిక్ష అనుభ 
వించారు. 81.8_1988 న విడుదలయ్యారు, 

తండి కృష్ణయ్య 

పెనుమత్స గామంలో 

1901లో జననం, 

నివాసం కొరిమర. 

కార్య కమం గురించి 

(పచారంచేశార్డున్యషి 

సత్యా గహంలో పాల్గొని 6=2=1941 నుంచి 4 మాసాలు 

రాజమం, డి జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 1942 లో 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనగా 6 నెలల 

శిక్ష, రు. 100 జరిమానా (జరిమానా “చెల్లించకపోతే 
మరో 2 నెలలు శిక్ష) విధించారు. అలీపురం క్యాంపు 
జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

కామినేని వెంకట రామారావు 

తండ్రి కొండయ్య. గుడివాడ తాలూకా ఎలమ్మరు 
వాస్తవ్యులు, రెతు. శాసనో ల్లంఘనో ద్యమంలో 

1921 నుండి కాౌం(గెస్ 

ఆశయాలు, నిర్మాణ 
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పాల్గొన్నారు. రాజమండ్రి సెం (టల్ జై జైల్లో 12=7_30 

నుండి ఆరు నెలల, మూడు వారాల "కఠిన శిక్షను 

అనుభవించారు. 

కాశినాధుని నాగేశ్వరరావు 

తం(డి బుచ్చి 

యౌరాధ్యులు. జననం 

15-5 1867 గుడి 

వాడ తాలూకా 

ఎలకు రు. మ దా 

సులోచదివి,పట్టభ్మద్రు 

లెరి జీవితంలో 

అనేక విధాల (ప్రయ 

తి్నించి, చివరకు బొంబాయిలోని విలియమ్ అండ్ 

కంపెనీలో చేరారు. అక్యాడ నే “అమృతాంజనం 

కొషఢం రూపొందించారు. 19898 లో బొంబాయి 

నుంచి “ఆంధ పతికి వారషత్రికను (పారంభించారు. 

దానిని 1914 లో మానుకు తరలించి, దినపత్రికగా 

మార్చారు. సాహిత్యాభిరుచులను పెంపొందించే 

నిమిత్తం 1924 లో “భారతి” మాసఎత్రికను (ప్రారం 
భించారు. “అమృతాంజనం వల్ల వచ్చే లాభాలను 

అనేక ధర్క్చికార్యాలకు వినియోగించారు. “దేశోద్దారకి 
“విశ్వదాత* గా పేరు గాంచారు. “ఆం ధప పతికి 

ద్వారా 1920 సహాయ నిరాకరణోద్యమానికి తెలుగు 

నాడునుంచి వూపుతెచ్చారు 1984 లో కేంద 

శాసనసభా సభ్యులు. 12 సంవత్సరాలపాటు ఏఐ.సి.సి 

సభ్యులు.మ దాసులొ ఉప్పు సత్యా_గ్రహంలో పాల్గొని, 

లాఠీదెబ్బలకు గురయ్యారు. 21=4=1980 నుంచి ఆరు 

నెలల కఠిన శిక్షను మ(దాసు తిరుచునాపల్లి, వెల్లూరు 

జై శ్ళలోఅను భవించారు. తిరిగిశాననోల్లంఘనంలో పాల్గొ 

నా్నారు. 16. 1-1982 న ఆరునెలల కఠిన శక, 

రు 250 [- జరిమానా విధించారు. మ।దాసు, వెల్లూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. ఆం|ధా యూనివర్శిటీ 

నుంచి “కళాపపూర్ణి గౌరవ పట్టాను అందుకొన్నారు. 

తెలుగు సాహిత్యానికి ఎనలేని సేవచేశారు. 

11-4..1988 న కీ్థిశేమలై రి. 
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కాసంకెటి వెంకటేశ్వర్లు 
ee య 

తండ్రి లక్ష్మయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 
రావులపాడు, 1982 శాసనోలంఘనంలో 
పాల్గొని, కల్లు పాకల ముందు పికెటింగ్ చేయగా, 
681992 న సుచేసి, పోలీను షన్కి 
తీసు కెళ్ళి వది వేశారు “తిరిగి 16-1_1938 న రెస్టు 
చేసి, సంవత్సరం మూడు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. 
రాజమం డి జైలులో శిక్షఅనుభవించారు. 

కుదరవలి వెంకటరత్నం 
య 

తండి నరసయ్య, 

నిమ్మకూరు [గామ 
నివాసి. రె తు, ఉప్సు 

స త్యా (గహ ౦లో 

పాల్గొనగా 17.680 

నుండి ఒక సంవత్స 

రం కఠిన శిక్ష. రాజ 

మండీ, తిరుచునా 
పల్లి, అలీపురం జె కళ్ళలో అనుభవిస్తుండగా_ గాందీ _ 
ఇర్విన్ ఒడందిడిక పేకారం 16-9-1981 న విడుద 
లయ్యారు. 

కూని రెడ్ది కనకయ్య 

తండి సన్యాసి. 

మెరక పొనుకుమాడు 

(గ్రామంలో జని్మాం 

చారు. గుడివాడ 

తాలూకా గండేపూ 

వాస్తవ్యులు. క్విట్ 

ఇండియా - న 

మంతో పాల్గొని పు 

చెరువు వద్ద రై లుపట్టాలు = పెరికి వేశారు. న. 
మాసాల "కథీనశిక్ష " విధించగా ఆలీపరం: క్యాంపు 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. కీ రిశేషులె రి. 

క్స్ వా జిల్లా న్య్వాతంైత్య 

కూని రెడ్డి సీతారాములు 
న్స తంగడి రామన్న. 

గండే పూడిలో 

జననం. ర తు.క్విట్ 

ఇండియా వుద్యమ 

సందర్భాన పుట 

చెరువు వద్ద రైటి 
పట్టాలు తొలగించ 

టంలో పాల్గొన్నారు. 

| గుడివాడ కొలెక్టర్ 9 
మాసాలు శిక్ష విధించారు. కాని వీరు అప్పటికే 
మైనరు కావడంవల్ల , వీరి తండ్రిగారి నుండి రు. 300 
లకు వాండు తీసుకుని వదిలివేశారు. 1842 జనవరిలో 

ష విష్తవ వీరుల రహస్య సమావేశానికి తోడ్చ 
బ్, 12-7-1960 న కీ _ర్రిశేషులయ్యారు. 

కొండా అప్పలరాజు 

తంగడి నరసింహ 
రాజు. పెదవిరివాడ 

నివాసి. రైతు వ్యష్టి 

స త్యా గ హంలో 

పాల్గొని, 27-24 | 

నుండి తీ మాసాలు, 

రాజమండి జై జెలులో 

స శిక్ష అనుభవించారు. 
1942 లా క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొనగా, 
24=12=1942 న 2 సంవత్సరాలు క్రఠిన శిక్ష, 16 
కొరడాదెబ్బలు శిక్ష విధించారు. శిక్షలను అలీపురం 
క్యాంపు జైలులో అనుభవించారు. 

కొవమురావు రామకో టెశ్వరరావు 

తం|డిలక్ష్మయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివోడ 

తాలూకా కనుమూరు, 

1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని, 

అజ్ఞాతవాసంలో గడి 

పారు. 1944 ఏపిల్ 

రెండన వారం లో 

“బ్య 

జా 

re 
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రహస్య కరసతాలు వేసి బందరులో పోలీసులకు 

పట్టుబడ్డారు. 14=4=1944 న 15 రోజుల జైలు శిక్ష 

విధించారు. 

కొమ్ము సత్యనారాయణ 

తం(డి లక్ష్మయ్య 

కొమరవోలు నివాసి. 

1930 న ఉప్పు 

స త్యాగ హ౦0టో 

వాల్గొని. కల్లు దుకా 

ళాల వద్ద పికెటింగ్ 

జరిపారు. 1989 వ 

సంవత్సరంలో ఆరు 

సెంటల్ జైలులో మాసాలు కఠినశిక్ష రాజమండ్రి 

అనుభవించారు. 

కొలి రామస్వామి. 
యు 

గుడివాడ తాలూకొ 

పసుమ్మరు. తండ్రి 

నాగయ్య. 1914 

నవంబర్ 25 న 

పసు మ చయ లో 

జని్మంచారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం నిజామాబాద్ 

జిలా “షెంటు ఖర్తు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం 

లో పాల్గొన్నారు 18_6_80న రెండుసంవత్సరాల కఠిన 

శిక్ష విదించబడింది. మెనర్ ఐనందున చెంగల్పట్టు 

జె లులోని సీనియర్ సర్ట్ ఫెడ్ సూగలుకు పంపారు. 

గాంధీ=ఇర్విన్ ఒడంబడిక "ప్రకారం 1081లో విడుదల 

య్యారు. కొమరవోలులో తీ వమైన లాలీచార్జీకి గురి 

అయ్యారు. 18-182 న సంవత్సరం కరినళిక్ష 

రు, 100 జరిమానా విధించబడింది. నిర్బంధంగా 

జరిమానా వసూలు చేశారు. 80.182 నుండి 

రాజమం డీ జైల్లొ శిక్ష అనుభవించారు. 

క్రొ పూర చందిరా ల్లి వూర్ణ రావు 
తం(డి భదయ్య. జన్మస్థలం గుడివౌడ తాలూకా 

అప్పికట్ల. రైతు. కట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 
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పాలొని 25_4-1944 నుంచి ఆరు నెలలు కఠినశిక్షను 
౧ 

అలీపురం జె లులో అనుభవించారు. 

కొరి శఉ్రరాములుం 

అనే రౌముకుమార వర్మ 

తం డిరతయ్య 

గుడివాడ తాలూకా 

కనుమూరు. రైతు. 

1982 శాసనోల్ల ంఘ 

నోద్యమంలోనాలుగు 

పారులారీచా ర్రీ చేయ 

బడ్డారు, 6=9=82 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమం, డి జైలులో నిర్బంధింపబడ్డారు. 

198-6=33 న విడుదలయ్యారు. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో _ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. కీర్తి 

శేషులైరి. 

కొల్లి సుబ్బారావు 

తండ్రి పకీరయ్య. గుడివాడ తాలూకా చందాల 

వౌ _సవ్యులు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొన్నందుకు 

7580న ఆరు నెలల కఠినశిక్షను, రు. 20 జరిమానా 

చెల్లించని పక్షంలో మరో 15 రోజులు కరినశిక్ష 

ఏధింపబడింది సెం(టల్ జెలులో 

శిక్షననుభవించారు. న 

రాజమం డి 

కెల్లి నీ శ్రీమన్నారాయణ 

తండి రామయ్య. గుడివాడ తాలూకా దింటకు. శు 

వాస్తవ్యులు. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు, 18-730 న ఆరునెలల కఠిన శిక్షను, 

రు. 25 జరిమానాను విధించారు. రాజమం డి, అలిపురం 

జె జెళ్ళలొ శిక్షను అనుభవించారు. . 
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కొల్లి వర కుటుంబయ్య 

గుడివాడ తాలూకా 

యలకు(రు. తండి 

గోపయ్య. 1907 లో 

'మొవ్వలొ జ నీకశ్రి౦ 

చారు. ఉప్పుసత్యా 

గహో ద్య మంలో 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. 

12=7=890 ను౦డి 

రాజమండడి జై లో శిక్షను అనుభవించారు. 1882 లో 
విదేశీ వస్త్ర 'బహిష్కారణ ఉద్యమంలో పికెటింగ్ 
చేస్తున్నప్పుడు లాఠీభార్రీకి గురిఅయ్యారు. “రాజమం డీ 
జై ల్లో, ఆహారం సరిగాలేనందున ఆహారం తకీనుకోనని 

నిరాకరించగా తిరిగి లాఠీఛార్జి కి గురిఅయ్యారు. 

కొడాలి వెంక్టట్టామయ్య 

1ేగ్రజ1వి*15010న జన్మించారు. గుడివాడ తాలూకా 
వినపారుపూడి వాస్తవ్యులు. 1927 లో మ్మ దాసు 
కాం్యగెస్ మహాసభకు డెలిగేట్గా వెళ్ళారు. 1980లో 
బందరు పరాసుపేట, మంగినపూడి శిబిరాలకు వెళ్ళి 
సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 1931 మే 20 న 
చినపారుపూడిలో కాం గెను నాయకులతో సభ జరిగి 
నప్పుడు, పోలీసులు వీరినీ, కోనేరు రామదాసునూ 
అరెస్తు చేసి గుడివాడ సబ్ జై లులో రెండురోజులు 
వుంచి వదిలివేశారు. హరిజన, ఖాదీ కార్య_కమాల్లో 
పాల్గొన్నారు. 1942 ఉద్యమంలో “భూషణ గుళ్ళ 
వూరి వద్ద రైలు పటాలు పీ కి వేతలో పాల్గొన్నారు. 

కొడాలి నాగభూషణం 

తండి సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

కుచ్చికాయల పూడి. రైతు, ఉప్పు సత్యా, గహంలో 

పాల్గొని, 77.1930 నుంచి ఆరు నెలల కఠినశిక్షను 

రాజమండ్రీ వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

కొసరాజు జిన య్య 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా గుడ్లవల్లేరు. 19832 

శాసనోల్లంఘనంలో తన (గామంలో "ఎగుర వేసిన 

mmm. 

కృళ్ళాజిల్లా న్వాతం/త్య 

జాతీయ జెండాను పోలీసులు తొలగించ (పయత్నించి 
నస్వుడు, ప్రతిఘటించి తీవమెన లాశీఛారీకి 
గురయ్యారు. గ క్ 

కోగంటి గోపాలకృష్ణ య్య 
ర్ది 

తం(డి అచ్యుత 

రామయ్య. 1022 వ 

సంవత్సరంలో 

గుడివొడ తాలూ కొ 

బొమ్ములూరులో. 

జని క్రించారు. విద్యార్థి 

దశలోనే యుద్ద 

వ్యతిరేక( ప్రచారంలో 

పాల్గొన్నారు. 90-4-1942 న9 నెలల కఠిన శిక్ష 
ఏధించారు. బళ్ళారి జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

(పభుత్వం ఆదేశం మేరకు 277-1942 న విడుదల 

అయ్యారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరారు, (ప్రజానాట్య 

మండలి రాష్ట్రద దళంలో" (పసముఖపాత వహించారు. 

కవి. అనేక జొనసద కళారూ పాలకు అనువై న గీతాలు 

రచించి, వాటిని పునరుద్ధరించ డానికి తోడ్పడ్డారు. రాష్ట్ర 

(ప్రజానాట్యమండలి ఉపాధ్యక్షులు. 1978 అక్టోబరు, 

నవంబరు నెలల్లో ఇస్క_స్ (ప్రతినిధిగా సోవియట్ 

రష్యా జకోస్తో వేకియా, పోలెండ్. జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్ 

ఫ్రాన్సు, స్విట్టిర్లాండ్, ఇటలీ మున్నగు దేశాలు 

పర్యటించారు 

కోడిబోయిన కొటయ్యవాయుడు 
జన్మ సల౦ గుడివాడ తాలూకా ఉరుటూరు. 

1920-27 సహాయ నిరాకరణోద్యమ కాలంలో తన 
(గ్రామోద్యోగ పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

కోడూరి వెంకట రామయ్య 

తండి సుబ్బయ్య. గుడివాడ తాలూకా ముదినే 
పల్లి వౌ స్తవ్యులు. రై తు. శాసనోల్లంఘనోద్యమ 

కోలంలో పాల్గొన్నందుకు 7.7.80న ఆరునెలల కఠిన 
శిక్ష విధించ బడింది. రాజమం|డి, వెల్లూరు జైళ్ళలో 
శిక్ష ననుభవించారు. వామపక్షాల అభిమాని. ప్రస్తుత 

నివాసం ఘోదరాబాదు. 
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కోడూరి వెంకట శేషయ్య 
తండి శ్రీరాములు. గుడివాడ తాలూకా ముదినేపల్లి 

వా స్తవ్యులు. రె తు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 7-7-80 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమం|డి, అలీపురం జెళ్ళలో శిక్ష ననుభ 
వంచారు. 

రిం 
తం(డి కోటయ్య. గుడివాడ తాలూకా ఎలక్మురు. 

1904 అక్షోబరులో జననం. 1980లో బందరులో 

ఉప్పు సత్యా గహ శివిరాధిపతిగా వునా్నారు. ఉప్పు 

సత్యా గహంలో పాల్గొనగా ఆరునెలల కశినశిక్ష, 

. 100 జరిమానా విధించబడింది. 10_6_80 నుండి 

మం బళ్లారి జైళ్ళలో శిక్షను ఆనుభవించారు. 

1982 లో ఎలకు రులొ స్మృతి తప్పిపోయి వరకు 

వీరిని పోవీసులు లా రీచార్జి చేశారు. ఇంట్లో జొరబడి 

ఆస్తి, సామ(గి నస్షం చేశారు. 1986 ' పాంతంలో 
క్రీ “రశేషులయ్యారు్. 

కోనేరు భారతమ్మ 

తండ్రి (త్రిపురనేని దూర్వాసులు. భర్త వీర 

రాఘవయ్య. స్వస్థలం గుడివాడ తాలూకా శమిరిశ. 

1980 ఉప్సు స త్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు. 100/. జరిమానా 

విధించారు. జైలులోనే (పసవించారు. తిరిగి శాసనో 

ల్హంఘన కౌలంలో గుడివాడలో విదేశీ వసాంలయాల 

ముందు పికెటింగ్ చేస్తుండగా 81-83-1932 న అరెస్టు 

చేసి, దూర, పాంతానికి తీసుకెళ్ళి వదిలివేశారు తిరిగి 
శాసనోల్త ంఘనంలో పాల్గొనగా, daa [1882న 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించారు. వెల్లూరు, కన్ననూరు 

జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

కోనేరు వీరరాఘవయ్య 

తండి గోపాలకృష్ణయ్య. జన్మస్థలం గుడివౌడ 

తాలూకాౌ తమిరిశ. రె తు. 81-9=1992న గుడివాడలో 

విదేశీ వస్త్రాలయాల ముందు పికెటింగ్లో పాల్గొని 
అరెస్టు తయ్యారు 2=5_1982న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష వధించారు. రాజమండ్రి, కన్ననూరు జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు 
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కోనేరు రఘురామయ్య 
తం, (డి గోవాల కృష్ణయ్య. జన్మస్థలం గుడివొడ 

తాలూకా తమిరిశ, రె తుం శాసేనోలంఘనంలో 

పాల్గొని, 2 _5=1932 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 

రాజమండ్రి జెలులో అనుభవించారు. 

గడింయూరం నాంబయ్య 

తండి అచ్చ య్య. పామ రులో 19-12.1892 న 

జననం. కలెక్టరు ఆఫీసులో క్షర్కుగా పనిచేస్తూ రొజీ 

నామా చేశారు. 1920-21 లో సహాయనిరాకరిణోద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. ఖాదీ (పచారం చేశారు 1980లో 

ఉస్పు సత్యా గహంతో పాల్గొ ని 7.7-1980 నుండి 

6 నెలల శిక్ష రాజమం;డి, 'అలీపురం జె జెళ్ళలో అనుభ 

ఏంచారు. రు. 20 జరిమానా విధిలచగా చెల్లించారు. 

పామ(రులో తిలక్ జాతీయ పాఠశాల నెలకొల్సి, 
హిందీ, ఉరుదు. నూలువడకుట నేతపని విద్యార్థులకు 

నేర్పించారు. 1058 లో కీ ర్రిశషులయ్యారు. 

గద లింగ మ్య 
అ 

తండి రామయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా 

ఎలమ్మర్రు జన్మస్థలం. 

"తు. ఉర్దూ, హిందీ, 

బెంగాలీ, ఆంగ్లభాష 

లలో మంచి ప్రవేశం 

వుంది. జర్నలిసు, రచ 
(on) 

యిత, (ప్రచురణకర్త, 

1982 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, లాఠీచార్డీ కి 

గురయ్యారు. 25-1982 న ఆరునెలలు కరఠినశిక్ష, 

రు. 200 జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి,కన్ననూరు 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. (ప్రభ, నవయుగ 

స్మ్యతికల సంపాదకులు. (సభను చీ రించారు. 

కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఆరనె జర్గా పనిచేశారు. ఆదర్శ 
లు ళు జ 

గ్రంథ మండలి స్తాపించి “అమ్మ” “విషవయుగం” 
వంటి _గంథాలు _పచురించి, విప్లవ భావాలు వ్యాపింప 

చేశారు. ఆరెండు (గ్రంథాలు (ప్రభుత్వం నిషేధించింది. 

రహస్య జీవితం గడిపారు. నిక్ఆర్.1941 నుంచి 
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27.11.1941 వరకూ డి. ఐ, ఆర్. (కింద వెల్లూరు 
జైలులో డికెన్య్యూగా వున్నారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమకాలంలో 17.8.1842 నుంచి 8=-12.1848 
వరకు బక్శా౨, ఆలీపురం జైళ్ళలో కఠినశిక్త అనుభ 
వించారు. 1868 లో కీ రిశెషులై రి. 

ఇల్లి అట గాది రెడ్డి పుట్ట బ్బ్ము 

తండి. కొండ 

పల్లి వెంకా రెడ్డి. 

భర్త రాఘవరెడ్డి. 

l1=9-_1911లోజనా 

రనపురంలో జననం. 

నందివాడ లోనివాసం. 

| 1931-82 మధ్య 

uy కౌలంలో కౌం గెస్ ఖో 

భం లా లా. 

శ MBs 
య. 
or 

ము 

బు లెటిను వంచుతుండగా రొవులపాడులో పట్టు బిడ్డారు* 

6 మాసాలు పోలీసు నిఘూలో వుంచారు. గురటూరులో 
స్త్రీల డిక్రేటరు మహాసభలో పాల్గొనగా 16.8_19883న 

10 మాసాల కళినశిక్ష విధించి వెలూరు జె లుకు 
ap) వ్ 

పంపారు. అక్కడ నుంచి కన్ననూరు జె లుకు 
మార్చుదిడ్రారు. గాంధీ*ఇర్విన్ ఒడంబడిక (ప్రకారం ళీ 

81=8=1933 నవిడుదలయ్యారు. 

గుమ్మడి వెంకమ్మ 

గుడివాడ తాలూకా జమీగొల్వేపల్లి వాస్తవ్యులు. 
1000902 శాసనోల్లంఘనోద్య మకాలంలో పికెటింగ్లో 
పాల్గాన్నారు. 

తండీ వెంకయ్య. గుడివాడ తాలూకా దోసపాడు 
వాస్తవ్యులు. రైతు. శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకు 11-2-81 న రెండు నెలల కఠినశిక్ష 
విధించబడింది. గాంధి= ఇర్విన్ ఒడంబడిక (కారం 
11-8-81 న విడుదలయ్యారు. 

కృష్ణాజిల్లా న్య్వాత౦/త్య 

తం(డ్రివెంకయ్య. 

జన్మ సలం గుడివాడ 
® 

తాలూకొ కురుమద్దాలి. 

రెతు. ఉస్సు సత్యా 

| ౧ 

న్నారు. ఆరు నెలల 

కఠినశిక్ష, ర 50 

. జరిమానా విధించారు 

22=7=19890 నుంచి రాఎమం డి, అలీపురం జెళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు 

గంళ్ళ పలి రాము బహ్మం 

తండి వెంకటరత్నం. జన్మస్థలం గుడివాడ 
తాలూకొ కురుమద్దాలి. ౨కు. ఉప్పు సత్యాగ్రహం 
మొదలు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం వరకు నాలుగు 
పోరాటాలలో పాల్గొన్నారు. ఆర 1880 న ఆరునెలల 
కఠినళశిక్ష, రు. 20 /_ జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి 
జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. ౯రిగ శాసనోలంఘనంతో 
పాల్గొనగా, 27-1-1981 న మూడు నెల కఠిన శిక్ష 
విధించారు. రాజమం డి జైలులో భిక్ష అనుభవిస్తుండగా 
గాంధీ _ఇర్విన్ ఒవ్పుం౦దంతో 1131881! న 
విడుదలయ్యారు. పికెటింగ్ లో నాల్గొని మూడవసారి 
అరెస్టు అయ్యారు. 7-1. 1882 నుంచి సంవత్సరం 
రెండు మాసాల కళిన శిక్షను రాజమంటడి, బళ్ళారి 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. యుద్ధ వ్యతిరెక చర్యలకు 
గాను ఏ[1=8=1841 న గుడివాడ సబ్ డివిజనల్ 
మేజి స్టేట్ 18 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం 
క్యాంప్ జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 18.12-1941న 
విడుదల చేశారు. త్రిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొనగా, రు. 190/- జరమానా, ఆరు నెలల కఠిన 
శిక్ష విధించారు. ఆలీపురంజె లులో శిక్ష అనుభ పించారు. 
నాలుగు అయిదు ఏళ్ళ క్రితం వీరు అదృశ్యమయ్యారు. 
తరువాత వీరి జాడ తెలియలేదు. 

గంళ్ళవల్లి బావంయ్య 

తండి తాతయ్య. ఉరఫ్ వెంక్టటామయ్య, జన్మ 
సలం గుడివాడ తాలూకా కురునుద్దాలి. ఉస్సు సత్యా థి 



నయరయోధుల శరత 

(గహంలో పాల్గొన్నారు. ఆరు నెలల కళినళిక్ష, 

రు. 20/= జరిమానా విధించారు. 7=5..1880 నుంచి 

రాజమం(డి, వెలూరు, అలీపురం జైళ్ళలో ధిక 

అనుభవించారు. “ 

గుళ్ళపల్లి శ్రీరాములు 

తం|(డి తాతయ్య. 

ఉర ఫ్ వెంకటా 

మయ్య. గుడివాడ 

తాలూకా కురు మద్దాలి 

వ్యులు. రెతు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం 

సందు పాల్లొన్నారు, 

7=7_30 న ఆరు 

నెలల కఠిన శిక్ష, రు. 848 జరిమానా, చెల్లించని 

పక్షంలో మరోనెల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, 

ఆలీపురం జె జైళ్ళలో 7 నెలల శిక్ష అనుభవించారు. 
1932 కాసనోల్రంఘ ఘనోద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

క్రీ ర్రిశేమలయ్యారు. 

గుళ్ళపల్లి శివరావు 
(ఉరఫ్ శివుడు) 

తంగడి అప్పన్న. 

జననం 26-.5.1818 

గుడివాడ తాలూకా 

గండేపూడి. రైతు. 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పుట్ల 

చెరువు వద్ద రైలు 

పట్టాలు పెరికి వేత 

కేసులో 27_1_1949న అరెస్తు అయ్యారు. కొమ్మిది 

నెలలు సబ్ జైళ్ళలో వున్నారు. 18_10.1948 న 

ఆరుమాసాల కశఠినశిక్ష విధించారు. ఆలీపురం జె లులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 
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గూడూరి వెంకటాచలం 

తండ్రి నరసింహా 

రొవు. వ్యవసాయ 

1982 శాసనోల్లంఘ 

నోద్య మంలో పాల్గొ 

నారు. వె ల్లూ రు 

. సెంటల్ జె లో శిక్ష 
మా ఇని, 

భవించారు. 

కధానికా రచయిత. వ్యవసాయ శాస్త్రంలో నిపుణులు, 
కేంద (ప్రభుత్వంలో ఉస్నతాధికార పదవులు నిర్వ 

హించి, రిటెర్ అయ్యారు. కీ రిశేమలె 5. 

గెటిపాటి సూర్యనారాయణ అ 

తం(డి సోమయ్య. 

జన్మస్థలం గుడిహెడ 

తాలూకా డపెరిశేసల్లి 
స్వగ్రామంలో కల్లుగీత 
చెటగేలలు నరికినందుతు, 

18-7-1980 న ఆరు 
మాసాల కఠిన శిక్ష విధిం 
చారు. రాజమ ౦0 (డి 

జె లులోశిక్షఅనుభవిస్తూ. 

నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నందుకు ఆదనంగా మరొక 
16 రోజులు జై జైలు శిక్ష విధించారు. 

లౌ 

ఘంటా వీరరాఘవయ్య 

తండి రామయ్య. 

జననం 1904 గుడి 

వాడ తొలూకాౌా తమి 

1982 శాసనో 

ల్రంఘనంల్ గుడివాడ 

విదేశీ వస్తా9లయాల 

ముందు సకుటుం 

బంగా, భార్య, ఎనిమిది 

మాసాల పసి బిడ్డతో, పికెటింగ్ చేశారు. ముక్కు. వెంట 

| 
| 
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నోటివెంట రక్త ౦ కౌరేటంత తీ వమైన లాఠీఛా ర్రీకి 

గురయ్యారు. 2-5-1932 నుంచి సంవత్సరం కఠిన 

శిక్షను రాజమండి జె లులో అనుభవించారు. 

ఫఘుంటా మల్ల కాంబ 

తండి యల 

మంచిలి కోటయ్య. 

జననం 1811. ద 

తాలూ కె భట్ల పెను 

మరు. భర్త వీర 

రాఘవయ్య. తమి 

రిశం ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

నాష్మరు. సంవత్సరం కఠినళిక్ష. రు 100/_ల జరిమానా 
విధించారు. తిరిగి 1982 శాసనోల్లంఘనంలొ తన 

ఎనిమిది మాసాల పసిబిడ్డను చంక నిడుకొని భర్తతో 
కలిసి, గుడివాడ విదేశీ వస్తాలయాల ముందు "పికె 
టింగ్ చేశారు. స్త్రీ వాలంటీర్హందరినీ రోజూ పదిమైళ్ల 
దూరం తీసుకుపోయి వదిలి వేస్తుండేవారు. స్త్రీ వలంటీర్ల 

ఆ పదిమైళ్ళు కాలినడకన అష్టకష్టాలు పడుతూ 
గుడివాడ చేరి, మరుసటిరోజు పి కెటీంగ్లో పాల్గొంటూ 
వుండేవారు. ఎనిమిది మాసాల పసిబిడ్డ్ణతో అష్టకష్టాలు 
పడుతూ 25-1882 నుంచి సంవత్సరం కఠనళీక్షను 
వెల్లూరు, కన్ననూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

ఫుంటొ రామమోహనరావు 

ఇట్. 

వీర దంపతులు వీర 

రాఘవయ్య, మలి 
య 

కాంబ. జననం 1981 

గుడివాడ తాలూక 

తమిరిశం ఎనిమిది 

మాసాలవయస్సులో 

తలితోపాటు జెలు 
ఇట్. లా 

కెళ్ళి, సంవత్సరకాలం జెలు జీవితం అనుభవించారు. 

క్నష్ణాజల్లా న్వాతం/త్య 

చలనాని చందదయ్య 

తండి కోటయ్య. 

జననం 108.1908 

గుడివాడ తాలూకా 

శేరీకలకపూడి. రెతు. 

క్విట్. ఇండియా ఉద్య 

మంలో రై లుపట్లాలు 

పీకివేత చర్యలలో 
హ పాల్గొన్నందుకు, డిఐ. 

ఆర్. (కింద అరెన్లు చేశారు. 29-=-12=1942 న 
సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు. 100/- జరిమానా విధిం 
చారు. అలీపురం జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 
సెషన్స్ కోర్షులో కేసును కొట్టి వేయటంతో 
10-8-1948 నె విడుదలయ్యారు 

“చలసాని నాంబయ్య 

గుడివాడ తాలూకొ శేరీకల్వ పూడి. ఉప్పు సత్యా 
(గహంలో పాల్గొన్నారు. 4=8=80 నుండి 8=11-=90 
వరకు కు రాజమం (డి, అలీపురం జెళ్ళలో కఠినళిక్షను 
అనుభవించారు. రు. 25 జరిమానాను చెల్లించారు. 

చలనాని వెంకట బావయ్య 

జ న్మ స 
ఈ 

గుడివాడ తాలూకా 

 కురుమద్దాలి. 1988. 

తికీతో తాలూకొ 

కాం(గెస్ కా ర్య 

వర సభ్యులు. 1938 
౧ 

సూరత్ కాంగెసు 
స మహాసభకు హాజర 

య్యారు. 1940 లో సి. పి. గవర్నరు ఈడ్పుగంటి 
రాఘ వేం _దరరావు రాక సందర్భంలో అరెస్టు చేసి, 
16_9.. 1940 నుంచి $_10.19490 వరకు గుడివాడ సజ్ 
జైలులో నిర్బంధించబడ్డారు. అనంతరం రాజమండ్రి 
సబ్ జైలుకు తరలించి, అక్కండ 22 రోజుల 
అనంతరం విడుదల చేశారు, 

నం. ఖీ డాం 



నసనయురయూదుల భరత 

చలసాని నాగభూషణం 

తండి సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

ఛెక్రీకల్వహడి. రెతు . ఉప్పుసత్యా, గహంలో పాల్గొని, 

శ.7-1084 నుంచి ఆరు నెలల కఠినశిక్షను ర జమం (డ్రి 

అలీపురం జె శ్ళలో అనుభవించారు. 

చలసాని సత ఫవారాయణ 

తండి కోటయ్య. 

జన్మాసలం గుడివాడ 
@ 

తొలూకొ సేరీకల్వ 

పూడి. రెతు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద 

మంలో పాల్గొన్నారు: 
a) 

సంవత్సరం ఆ రు 

మాసాల  క్రఠినళిక్ష, 

రు 100/_ జరిమానా విధించారు. 6-4-1948 నుంచి 

282.1944 వరకు అలీవురం క్యాంప్ జై జలులో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

తంగడి సుబ్బారావు జననం. 2.101885 గుడివాడ 

తాలూకా దొండవాడు. సూడెంట్ కొం_గెసు కార్య 

కర్త. విజయవాడలో ఇంటర్ చదువుతూ, 1055 లో 

పోర్చుగిస్ వలసయైన గోవో విము క్రికోసం ఆసువులు 

అర్చించిన యోధుడు. 1855 ఆగస్టు 15న ఇతర 

సత్యా_గహు లతో పాటు, గోవా భూభాగంలో (పవే 
శిస్తుండగా, పోర్చుగీసు పోలీసులుకాల్చి చంపోరు. 

శవాన్ని ఎత్తుకుపోయారు. తరువాత కొద్ది రోజులకు 
ఆ శవాన్ని "భారత (పభుత్వానికి అప్పగించారు. ఆ 

శ వానికి బెల్లాంలో దహన సంస్కారాలు జరిపారు. 

చిట్టా శ్రీమున్నారాయణమూ రి 

తంగడి సుబ్బారావు. గుడివాడ తాలూకా నివాసి. 

1909 (ప్రాంతంలో జన్మించారు. ఉపాధ్యాయులు. 

ఉప్పు సత్యా_గ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు 4=6=80 న 

ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, 'రు. 50 జరిమానా చెల్లిం 

చనిచో నాల్గు వారాల శిక్ష విదించబడింది. రాజమం డ్రి, 

కోయంబత్తూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో నిర్బంధిపబడ్డారు. 
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గాంధి=ఇరి కన్ సంధి (ప్రకారం 12-9-81 న విడుదల 

య్యారు. 1982 శాసనో ల్రంఘనోద్యమంలో ఆరు నెలల 

కఠినశిక్ష విధింపబడింది. "కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

1.9.42 నుండి 7 నెలల కఠిన శిక్ష పొంది అలీపురం 

క్యాంప్ జై జె ల్లో శిక్ష ననుభవించారు. విడుదలయ్యాక 

తిరిగి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 81-844 నుండి 

తొమ్మిది నెలల శిక్షను అలీపురం క్యాంప్ జై జైల్లో 

అనుభవించారు. 

చిట్టా సు బహ్మణ్వ దీక్షితులు 

తం(డ్రి సీకారామస్వ్యామి.. గుడివాడ తాలూకా 
వేలూరు. సిద్దాంతం వాస్తవ్యులు. రైతు, ఉప్పు 

సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 14-6-80 నుండి 

ఆరువెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రీ, తిరుచునాసల్లి. 

అలిపురం జె జైళ్ళలో అనుభ ”౦చారు. 

చింతపల్లి అంకినీడు 

తం(డ్రి వెంకటాద్రి. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ 

ముదినేపల్లి - రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో అరెస్టు 

అయి, 77.1930 నుంచి రాజమండ్రి, అలీపురం 

జైళ్ళలో ఆరు నెలల కఠినశిక్ష అనుభవించారు, 

చింతపల్లి హరిశ్చం దుడు 

జన్మస్థలం సడివాడ తాలూకా ముది నేసల్లి . ఉప్పు 

సత్యా గహంలో పాల్గొని, ఆరు నెలల క్రఠినశిక్షను 

అనుభవించారు. 

చింతపలి అరునుడు 
య జ 

ఉరఫ్ రొవముజొగి 

నివాసం గుడివాడ తాలూకా ముదినేసలి. 190080 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలొ పాల్గొని, ఆరునోలల కఠిన 
శిక్ష అనుభవించారు. 

చెరుకూరి వెంకటసుబ్బయ్య 

తంగడి పిచ్చయ్య. గుడివాడ తాలూకా జమీగొల్వే 

పల్లి వాస సృవ్యులు, 1980 ఉప్పు సత్యా గహ ఉద్య 

మంలో తెనాలిలో $ మాసముల కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమం(డిలో జైలు శిక్ష ననుభవించారు. 

క్షయ వ్యాధితో 12.4- 84 స కీరి ర్వి శేములయ్యారు. 
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చెరుకూరి సౌ భాగ్యమ్మ 

బాప య్య గారి 

పత్ని. గుడివాడ 

తాలూకౌ జమీగొల్వే 

పలి వాస్తవ్యులు" 

శాసనో బ్రంఘనోద్య 
య 

మంలోపాల్తొన్నారు. 
౧ 

ని_రాకీ2న ఒక సంవ 

తృరంకఠినశిక్ష 

విధింపబడింది. వెల్లూరు, కన్ననూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష 
ననుభవించారు. జిల్లా క్షా (గెస్ సభ్యురాలు, మహిళా 
సంఘాల్లో పనివేశాదు. 

చెరుకూరి కృష్ణవేణమ్మ 

ఖ్ ర్త శేషయ్య, స్వగామం గు గుడివాడ తాలూకా 
తమిరిళా శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, 25_6_19832 
నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

చెరుకూరి చం దమౌాళి 

తం(డి సుబ 

హగ్టణ్యం. గుడివాడ 

తాలూకా పెరిశేపలి. 
(ap) 

(గ్రోస్తుత నివాసం 

గుడివాడ. ఉప్పు 

సత్యా గహకాలంలో 

కొంతకాలం కేసు 
. నడిపి వదిలి వేశారు. 

తర్వాత తాటిగెలలు నరికినందుకు ఆరు మాసాల కఠిన 
శిక్ష విధించబడింది. రాజమండ్రీ జైల్లో శిక్షను 
అనుభవించారు. 

చెరుకూరి నాగేశ్వరరావు 

తండి కోటయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 
ఎలమ్మరు. యుద్ధ వ్యతిరేక (ప్రచారం చేసి, అరెస్తు 
అయ్యారు. 9-5-1942 న ఆరునెలల కఠిన శిక్ష విధిం 

కృష్టా జిల్లా న్వాతం/త్య 

చారు. బళ్ళారి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
(ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు మేరకు 277.1942 న విడుద 
లయ్యారు. 

చెరుకూరి లక్ష్మ శ్రాన్వామి 

తం(దిరామయ్య- 

పెరి సేపల్లి నివాసి. 

ర తు. చిన్నా 

పురంలోఉప్పుసతా | 
(గహంలో పాల్గొ 

నందుకు 1 2-7-80 

నుండి 6 మాసాలు 

కరినళిక్ష రాజమండడి 

జైల్లో అనుభవించారు. 

చెరుకూరి వెంకటేశ్వరరావు 
తండి కోటయ్య, గుడివాడ తాలూకా ఎలమ (రు 

వాస్తవ్యులు. యుద్ద వ్యతిరక్ర ప్రచారానికిగాను 
9_5_.42 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 
దిళ్ళారి జై ల్లో శిక్ష ననుభవించి 27-7-42 న 
విడుదలయ్యారు. 

జా సి వెంకటరామయ్య 
అతో 

తండ్రి సుబ్బయ్య. గుడివాడ తాలూకా వాన 

పాముల వా స్తవ్యులు. రై తు. శాసనో ల్రంఘనోద్య మ 

కొలంలో పాల్గొన్నారు. 'లారీధార్తీ కి గురి అయ్యారు. 
10_8_82న సంవత్సరం కఠినశిక్ష, రు - 25 జరిమానా, 

చెల్లించని పక్షంలో మరో ఆరునెలలు కఠినశిక్ష విధిం 
చదిడింది. రాజమం(డి జె లులో శిక్షననుభవించారు. 

1ల.6-88న విడుదలయ్యారు. 

జొెన్నఆగద్త వటాొభి రామయ్య 
G రు 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా డోకిపరు. శాసనో 
ల్ల ౦ఘనంలో 278-1982 న బందరులో విదేశీ 
వస్తారిలయాల ముందు పికెటింగ్ చేస్తుండగా, అరెస్టు 
చేసి, పోలీను సేషన్కు తీసుకువెళ్ళి, ౪ ఆ రాతి వదిలి 

వేశారు. 



నమయరయోధుల భరత 

తమ్మూ నొగి రెడ్డీ 

తండి వెంకటరెడ్డి. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

పామ రు. రైతు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో ఆరెస్టుఅయి, 

[11184 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, 

అలీపురం జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

తమ్మా రెడ్డి సుందరరామయ్య 

తండ్రి క్క ,స్తయ్య. గుడివాడ తాలూకొ బలిస్మరు 

వొస సృవ్యులు. Gl తు, ఉప్పు సత్యా గహోద్య మంలో 

పాల్గొన్నారు. "ఆడ నెలల కఠిన శిక్షను 12-=7_30 

నుండి రాజమండి సెంట్రల్ జై ల్లో అనుభవించారు. 

ధర 

తం (డి మలి 

ఖారున అయ్యవారు 

ఎలకు(రులో 

2-10-1984 లో 

జననం. రెతు, ఉప్పు 

స త్యాగ హంలో 

పాల్గొని, 13-580 

నుండి 9 మాసములు 

రాజమండ్రీ వెల్లూరు, 

కడలూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 3 కలూరులో 
9_]1 _82న కౌం(గెస్ జెండా ఎగుర వేసినందుకు స స్పృహ 

కోలోఫయే వరకూ లాఠీలతో పోలీసులు కొట్టారు. 
18=1=1992 నుండీ ఒక సంవత్సరం రాజమం Ur 

కడలూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

తోట వెంకటా ది 

తం(డి నాగయ్య" 

గుడివాడ తాలూకా 

రావులపాడు. 1896 

జనవరి 10న జననం. 

సత్యాగ్రహ ఉద్యమ 

కౌలంలో రహస్య 

బులిలన్లను పంచి 

పిట్టా "రు. 1988 

జనవరి 16 న గుంటూరులో అరెస్టయ్యారు. 9 నెలల 
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కఠిన శిక్ష, రు. 2000 జరమానా, చెల్లి ంచని పక్షంలో 

8 నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 16_1-88 నుండి 
రాజమండి జై జె ల్లో శిక్షను అనుభవించి 818.88 న 

విడుదలయ్యారు. 

దావులూరి సూర్యనారాయణ 

తండి సుబ్బయ్య 

గుడివాడ తాలూకా 

త్సరం కరినేశిక్ష 

విధించబడింది. రాజ 

మండి, తీరుచునొ 

పల్లి జెళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. కీరిశేషులై రి. 
ఇవా 

దావులూరి తులశమ్మ 

(పకాశరావుగారి పత్ని. గుడివాడ తాలూకౌ 

పసుమ్మరు వాస్తవ్యులు. నిరీ_1_.1882 న దివితాలూకా 

నాగయతిప్పలో వీరి ఆధిపత్యమున సభ జరుగు 
తుండగా తీ వమెన లాఠీఛార్జి జరిగింది 2/-1.1082 న 

బందరు విధులలో కరప(త్రోలను సంచి పెటారు. వీరిపై 

పోలీసులు రంగు నీళ్ళు కొట్టారు. అరెస్టు చేసి రాతి 
వేళ వదిలారు. పసుమ(రులో కూడ వీరీ అధ్య క్షత న 
సభ జరిగింది. సొంబాయి కౌంగగెస్ మహాసభకు 

వెళ్ళారు. 1982 శాసనోల్లంఘనోదమంలో పాల్గొ 

న్నారు, 

దాసరి వెంకట చలపతి 

గుడివాడ తాలూకొ దొండపాడు వా స్త్రవ్యులుః 

1930 జూన్లో గుడివాడ రో కాం గెస్ సమావేశాన్ని 

1A చిక్షన్ విధించి నిషేధించి పోలీసులు కాల్పులు 

జరపగా, వీరి తొడలో తుపాకి గుండు చూసు కుప్తోయి, 

గయవద్దారు. 

డాక్టర్ దాసు-రామస్వామి 
గుడివాడ తాలూకా నాగవరప్పాడు. తం(డ్రి వెంకట 
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స్వామి. 1§5-7_28న నాగవరపాడులో జన్మించారు. 
బియస్.సి సి (మద్రాసు యం. యస్. పి. హెచ్. డి. 
(ఇలినోయిస్-అమెరికా) (ప్రస్తుత నివాసం బొంబాయి, 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 27.39.48 నుండి అలీ 
పురం క్యాంప్ జైల్లో పదినెలల శిక్ష అనుభవించారు. 

దివ్వెల పిచ్చయ్య 

తండ చెంచయ్య 

నెలూరు జిలా పొదిలి 
™ య 

తాలూకొ మాదాలవారి 

తాలూకాపొణకుమూడు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పుట్ల చెరువు వద్ధ 

రైలు పటాలు పెరికివేసి, అరెన్లు అయ్యారు 
13.10. 1048 నుంచి సంవత్సరం “కఠిన శిక్షను 
అలీపురం జై లులో అనుభవించారు. 

దుక్కిపాటి నాగేశ్వరరావు 

తండ్రి సుబ్బయ్య, 

గుడివాడ 

తాలూకా పెయ్యేరు. 

రతు. ళాసనోలంఘ 

నంలో. పాల్గొన్నారు. 
వీత 11882 న అరెను 

చేసి గుడివాడ సట్ 
జై జై లులో నిర్బంధించారు 

రాత్రిపూట విడుదలై మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే 
కొంగెసు బులెటిన్లు పంచుతూ వుండగా తిరిగి. అరెస్టు 
చేశారు. లాకప్లో. పెట్టి రా సృహ తప్పిపోయ వరకు 
లాఠీలతో చావమోదారు. తిరిగి వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 
పాల్గొన్నారు. రు. 290 /~ జరిమానా, నాలుగు నెలల 
కఠిన శిక్ష విధించారు. 18=8=1941 నుంచి ఆలీపురం 
జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

జన్మసలం 
థు 

జననం 10. 12.1016 

వాలెం.నివొనంగు కివాడ 

కృజ్ణాజాల్లా న్వాతం/త్య 

దుగి రాల రామచం దయ్య 
జ 

గుడివాడ తాలూకా అంగలూరు నివాసి ఉప్పు 
సత్యా | గహంలో పాల్ల్ని, అరెస్టు అయ్యారు. 
15-5._19880 న సంవత్సరం జై లుశ్క్ష విధించారు. 
రాజమం, డి, కోయంబతూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
పించారు. 

ధూళివూడి వీరరామవయ్య 
a 

తండి లక్ష్మయ్య. 

1901లో గుడివాడ 
తాలూకౌ రావుల 

పాడులో జన్మిం 

చారు. రై తు. శాస 

నో లంఘనం౦లో 

పొ లొ స్పా రు. 

16.1=1088న సంవ 
త్సరం కఠినశిక్ష, రు 200;- జరిమానా విధించారు. 
రాజమం డి జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 81.8.88న 
విడుదలయ్యారు. 1938_40 మధ్యకాలంలో గన్నవరం 
తాలూకొ కేసరపల్లి లో మిర్దాపూర్. జమిందారు ఉద్యో 
గిగా వున్నారు. ఆ వుద్యోగానికి రాజీనామా శ్లేసి, 
రహస్య పత్రిక “స్వతం్యత భారత్” నడుపుటలో 
హకరించారు 1986లో కాం[గస్ సోషలిస్టు పార్తీ 

రోను, ఆ తరవాత కమ్యూనిస్టుపార్షిలోను కే సని 
చేశారు. 5=-9-=1969లో శ్రీ ర్రీశేషుల రి, 

OO 

తండి కోటయ్య. 
గుడివాడ తాలూకా 

గుర్విందగుంట అగ 

హారం. 8.12_1915న 

జననం. క్విట్ 
ఇండియా 4 ద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 
VY) 278.48 మిండ్ | 

నెలల శిక్షను అలీపురం క్యాంప్ జైల్లో అనుభ 
వించారు. తిరిగి 28..1.44 నుండి 6 నెలల కఠిన 

పప 

బటి 



గుయురయాదుల భరిత 

శిక్షను అనుభవించారు. హరిజన ఉద్య మంలో పనీ 

చేశారు కుల రహిత సమషిభోజన విందులు 
(oe) 

ఏర్పాటు చేశారు. కీ రిశేషులు 

నందిపాటి వెంకటరెడ్డి 

ల చే పద్మా రెడ్డి. గుడివాడ తాలూకొ పామ్మరు 
స్తవ్యులు. రెతు. వ్యష్టి సత్యా(గహంలో 

పాల్లన్నాష్ 26_2-€1 నుండి లీ నెలల కఠిన శిక్షను 
రాజమం, డి సెం(టల్ జైలులొ అనుభవించారు. తిరిగి 

$_8.41న తన (గ్రామంలో యుద్ధవ్యతి రేక నినాదాలను 
చేశారు. ఆరోజే 9 నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది 

అరీపరంలో 

విడుదలయ్యారు. తిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. 16-10-42 న ఆధు నెలల శిక్ష రు. 100 

జరిమానా, చెల్లి ంచనిచో రెండు నెలల శిక్ష విధించ 
బడింది. జరిమానా చెల్లించలేదు. అలీపురం క్యాంప్ 
జైలులో మొత్తం ఎనిమిది నెలల శిక్ష ననుభవించారు. 

నందిపాటి చలమా రెడ్డి 

తం |(డిరామ 

సామి.9=10 1915 

న పామ(రులో 

జన్మించారు. వ్యష్టి 

సత్యా గహంలో 6 

మాసాలు కఠిన శిక్ష 

విధించగా 18.841 

నుండి 5 మాసాలు 

రాజమం డ్రిజై లులో అనుభవించి విడుదలయ్యారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమానికి పూర్వం రహస్య కర 

ప (తాలు తయారుచేసి పంచి పెట్టారు, 1942 అక్టోబరులో 

అరెనుచేయబడి, కీమాసాొల ళ్క్ష, రు. 100 జరిమానాకు 

గురయ్యారు. జరిమానా చెల్లించ నిరాకరిం* , అలీపురం 

క్యాంపు జై జెలులో మొత్త ౦ 10 మాసాలు శిక్ష అనుభ 

వించారు. “మద్రాసులో అరెస్టుచేసి, రెండు సెక్షన్ల క్రింద 

ఆరేసిమాసాల చొప్పున శిక్ష విధించి ఏక 'కఅలంలో 

శిక్షసనుభవించాలని & తీర్చు. చెపారు. 28-1.1944 

జైలు శిక్ష ననుభవించి 20-_12.41 న, 
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నుండి 6 మాసాలు కఠినశిక్షననుభవించారు. కోలరహిత 
సమిష్టి భోజనాలు ఏర్పాటుచేశారు. యువజన, విద్యార్థి 

సంఘాలలో పనిచేశారు. 

నందివాడ ఆదినారాయణమూ_ర్రి 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా నూతలపాడు. 

192] సహాయనిరాకరణోద్యమంలో తమ (గ్రామాధి 

కౌరి సదవికి రాజీనామా చేశారు. 

తండి వెంకయ్య. జమీగొల్వేపల్లి నివొసి. రైతుం 

న అద్య ఇల “ షా ॥| ఇల ఉప్పు సత్యా(గహంలో సె లొన్నందున 6 మాసముల 

శిక్ష రు 20 జరిమానా విధించారు. 75=1880 నుండి 

రాజమం (డి. మ్మదాసు, ఆలీపురం 

శిక్ష అనుభవించారు. 

క్యాంపు జైళ్ళలో 

నిభానువూడి భాస్కరరావు 
తండి ఆదెయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తొలూకొ 

నిమ్మలూరు. ఉపాధ్యాయుడు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. 19-6_1980న సంవత్సరం కరినకిక్ష 

విధించారు. రాజమండ్రి తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

సిభానంవూడి (పకాశరావు 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా నిమ్ములూరు 

1920-21 స హో య 

నిరాకరణోద్యమంలో 

తన (గా మోద్యోగి 

పదవికి రాజీనామా 

చేశారు. 
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నిమ్మగడ్డ వెంకట కృష్ణారావు 

౧ 

నాషారు. 19.6.39న 

శ సంవత్సరం శిక్ష 

విధించబిడింది. రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో 
శిక్ష ననుభవించారు. జిల్లా కౌం(స్ సంఘ ర్యా 
లయ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. శాసనోల్లంఘనంలో 
1 1=1.1082న కౌం(గెస్ కరప; (తాలు పంచుతుండగా 

అరెన్లు చేసి ప్రోలీసుే మైషన్లో దారుణంగా లాశీచార్తీ 
చేశారు. కౌం్యగెస్ రికార్డును పోలీసుల వశంకాకుండే 

అర్థరాతతికి అర్థర్యాతి సురక్షిత మైన చోటుకి తరలిం 
చార్. 1942 క్విట్ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, 
అరెస్టు అయ్యారు. పామ(రు సబ్ జెలులో నిర్చం 
ధించారు. జాతియ ఉద్యమంలో సెక్కు సంవత్సరాలు 
(ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. (ప్రస్తుత 

విజయవాడ. 

నూతక్కి గొపాలకృష్ణయ్య 
తండి వెంకయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

కొమరవోలు. రైతు. శాసనోల్లంఘనం లోపాల్గొన్నారు. 
80-6-1932 న్ సంవత్సరం ఆరు మాసాలు కఠిన 
శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి జై లులో శిక్ష ననుభ 
వించారు. 10=4_1938 న విడుదలయ్యారు. 

నూతక్కి వజ తారామమ్మ 
గోపాల కృష్ణయ్య గారి పత్ని. 1814 లో జననం. 

గుడివాడ తాలూకొ కొమరవోలు వా స్తవ్యులు. శాసనో 
ల్ల ంఘన ఉద్యమంలో పాల్లొనా ఎరు. 25=5=32 న 
అరెన స్ట య్యారు. వై గ్రీఆర్రిల్లి స సంవత్సరం కశిన శిక్ష 
విధించబడింది. వెల్లూరు, కన్ననూరు జె జైళ్ళలో శిక్షను 
అనుభవిం చారు. జై లులో నే (వసవించి" వ్యాధి గ్రస్టు 
లయ్యారు. 17-4 859 న విడుదలయ్యారు, బిడ్డతో 
సహో 1984లో మృతిచెందారు. 

నివాసం 

కృష్టా జిలా న్వ్యాతంత్య 

నెక్కలమూడి శితరానుకృ ష్టం | 

గుడివాడ తాలూకా కనుమూరు వాస సవ్యులు, 
శాసనోలంఘనోద్య మంలో 18-1-32 న అరెస్టు 
చేశారు. ఏరిని పోలీసులు విజయవాడ పోలీను సేషన్కు 
తీసుకు వెళ్ళి, అక్కడ తీ(వంగా లారీ చార్జి జేశావ. 

శ్రీ వండితారా ధ్యాయుల శరభయ్యశర్మ 
తండి వీరభద్రయ్య. గుడివాశతాలూకా ఎలకు(రు 

వా స్టవ్యులు. రె తు. ఉప ఎైసత్యా గహ*ంలో 19_6-30 
నుండి ఒక సంప పత్సరం కఠిన శిక్షను, రాజమండ్రి, 
తిరుచునాపల్లి , అలిపురం జై శృలో అనుభవించారు. 
గాందీ . ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 14-9-81 న 
విడుదలయ్యారు. 

వరసా కొవులింగం 

గుడివాడ నివాసి. శాసనోల్లంఘన ౦లోపాల్గొనా న్నారు. 
6. = 1802 న గుడివాడలో కల్లు దుకొణాల ముందు 
పికెటింగ్ దేసి, తీ(వమెన లాఠీదెబ్బిలకు గురయ్యారు. 

వర్వతనని భూ షయ్య 

జనక్రిసలం గుడివాడ తాలూకా నూ జెళ్ళ. ఉప్ప 
సత్యాగ్రహంలో గాంధిబీ అరెస్టుకు నిరసనగా తన 
లెజి సైటివ్కౌన్సిలు సభ్యత్వానికి “రాజీనామా యిచ్చారు. 
(ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 

వామి రెడ్డి ద్ద బెంకటసుబ్బా రెడ్డి 

_ తండి రామ 

శేష షయ్య. డొ కిష్మరు. 

ర తు. ఉప్పు సత్యా 

గ్రహంలో పాల్లొ 

న్నందుకు! 8. 6. 80న 

ఒక సంవత్సరం 
శిక్ష విధింపబడింది. 

తాజమ (డి, రాయ 

వెల్లూ ర్తలో శిక్ష అనుభవించారు. వలంటీర్ల ను సమీక 
రించినేందుకు 11.1=82 న గుడివాడలో” తీ పంగా 
లారీ చార్జీ చేశారు. 14_1=32 న దివితాలూకా కాజలో 
ఆరెస్టు జేసి 18=1_32 న రెండేళ్ళు కఠిన శిక్ష 



నయరయోధుల చరిత 

విధించారు. రు 1000 జరిమానా వేసి, 
(కింద ఇంటి తలుపులు, పందిగ్రిమంచం, తల్లి కాళ్ళ 
కడియాలు, పినకల్లి మెడలోని బంగారపు "హాపైడ 
నిర్బంధంగా స్వాదీనం చేసుకొన్నారు. రాజమండి 
బళ్ళారిలలో శిక్ష అనుభవించారు. 8.7.8 న విడుద 
లయ్యారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 271.41 న 
పాల్గొన్నారు. 29 వ తేదీన 4 నెలల కఠిన శిక్ష 
విధించబడింది. రాజమండ్రి జెలులొశిక్ష అనుభ 
వంచారు, 

జరిమానా 

వొమిరెడ్డి సత్ర త్యన నారాయణరెడ్డి 

తం(డి రామ 

శాస్తుంలు. జననం 

1920 గుడివాడ 

తాలూకా డోకిస్మరు. 

రె తుం కిట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 
. వ్ 11.5-1848న రెండు 

సంవత్సరాల కఠిన శిక్షను, 12 కొరడా దెబ్బల శిక్షను 
విధించారు. అలీపురంజై. లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

185-1943 న కొరడా దెబ్బల శిక్షను అమలు 
జరిపారు. 

పామి రెడ్డి శేషారెడి 

తంగడి రామయ్య. గుడివాడ కా తాలూకా డోకిష్మరు 
వాస్తవ్యులు రైతు. ఉప్పుసత్యా గహ ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నందుకు 16-7390న ఆరునెలల కరఠినకశిక్ష 
విధించబడింది. రాజమం్మడి, అలీపురం జైళ్ళలో 
శిక్ష ననుభవించారు. బందరులో శాసనోల్లంఘన 
ఉద్యమకాలంలో పిశెటింగ్ చేశారు. 17.88 2న లారీ 
చార్జి కి గురయ్యారు. 

వామి రెడ్డి ఘంటా రెడ్డి 

తండి గంగయ్య. “జన్మస్థలం గుడిపాడ తాలూకా 
డోకిప్ట రు. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 
న్నారు. 19_ 61938 న సంవత్సరం కఠిన కక్ష 
విధించారు. రాజమండ్రి, తిరుచునాపలి, అలీపురం 

౧ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ _ ఇర్విన్ 
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ఒప్పందంతో 1440-81 న విడుదలయ్యారు" 
27-8-1982 న బందరులో విదేశీ వస్తాలయాల 
ముందు పికెటింగ్ చేసి, తీవ్రమైన లారే ధా ర్రీకి 
గురయ్యారు. వ్యష్షి సతా (గ్రహంలో పాల్గొన్నారీ. 
26-4-1941 న మూడు నెలల కశిన శిక్ష, రు. 100/_ 
జరిమానా విధించారు. అలీపురం జె జైలులో శిక్ష అనుభ 
వించారు. 

పారవల్లి వెంకటరామారావుగు వ 
తండి రత్నం. గుడివాడ తాలూకా జనార్థ్సప్పురం 

వాస స్తృవ్యులు, 3 తు. ఉప్పు సత్యాగహాంలో పాల్గొ 
నందుకు 4-6-80 న సంవత్సరం కఠినళిక్ష. రు. 50 
జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో మరో నాల్గు వారాల 
క ఠినశిక్ష విధించబడింది. రాజమం డ్రి, తిరుచునాపల్లి 
జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

అంగ లి కుటుంబరావు 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ పెదలింగాల. 
1920 21° సహాయ గిరాకరణంలో తన (గామోద్యో 
గానికి రాజీనామా చేశారు. 

పిన్నమనేని కోటేశ్వరరావు 
తండ్రి లక్ష్మయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తామూకా 

కురుమద్ధాలి. శాసనోల్లంఘనంలో వార్ నార. 
17-1-1938 న ఎనిమిది కలల కఠినేశిక్ష, రు . 1800/- 

జరిమానా విధించారు. రాజమం డి జై లులో శిక్ష 
అనుభవించారు. 28.8. 1888న (ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు 

"మేరకు విడుదలయ్యారు. 

పిన్నమనేని పట్టాభిరామయ్య 
తండి ఇన్నయ్య. జస్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 

కురుమద్దాలి. రైతు. కాననో ల్లంఘనంలో పాల్గొని 

సఫల. [1902న అరెస్తు అయ్యాడు. 28.3_19825 "అ. 

500/- జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెల్లించక 

45 రోజుల కళినశిక్షను రాజమండ్రి జైలులో అనుభ 

వించారు. తిరిగి 2._7-1982న గుంటూరులో జరిగిన 

ఆంధ రాజకీయ మహాసభకు హాజరై అరెస్టు 

అయ్యారు. క్రీ _ర్రిశేషలై రి. 
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పిన్నమనేని విరయ్య 

తండి నాగయ్య. 

జన్మస్థలం గుడివొడ 

తాలూకా కురుమద్దాలి. 

వ్యాపారి&= (1800న 

అప్పటి మ (దాను 

గవర్నర్ 

పష జెండాల _ద్రదర్శనరో 

పాల్గొని, ఆరు వారాల కరినశిక్ష అనుభవించాదు. 

తిరిగి ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొనగా 7-5=80 న 

ఆరు నెలల కఠినశిక్ష, రు. 20 జరిమానా విధించారు. 

రాజమండ్రి, బళా3 జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

పన్నుల నిరాకరణ (ప్రచారం చేయరాదని 7-1. 1982న 

(పభుత్వం ఆదేశం జారీచేసింది. గుంటూరులో జరిగిన 

రాష్ట్ర రాజకీయ మహాసభకు హాజరై , 27-1982 న 

అరెస్టు అయ్యారు. కీర్తి శేషులైరి. 

మె నని వెంకటక*,షయ పిన్నమనేని వెంకట ట్ల $ 

గుడివాడ తాలూకా నూజెళ్ళ వాస్తవ్యులు. 1932 

శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో పాల్గొని, అరెస్టయ్యారు. 

పుట్టగుంట వెంకటసుందర వామయ్య 

తండి కొండయ్య. గుడివాడ తాలూకా కురు మద్ధాలి 

వాస్తవ్యులు. రె తు. ఉప్పు సత్యాగహంలో పాల్గొ 
న్నారు. 7.5, గల న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. రు. 28 జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో మరో 
15 రోజుల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 20.6080 
వరకు రాజమండ్రి జెలులో వుంచారు, జామీను పై 

విడుదలయ్యారు. 

రాకకు నిరసనగా నల 
ళల 

కృొవ్దాజిల్లా న్వాతం/త్య 

వునుకొలు వెంకటేశ్వర్లు య యె 
తండి సీతయ్య. 

పెదవారుపూడి 

(గామంలో 1812లో 

జననం. తన 18 వ 

ఏట ఉప్పు సత్యా 

(గహంటొ పాల్లొ 

న్నారు. గుడివాడలో 

. జరిగిన కాం(గెన్ 

సభలో వలంటీరుగా పనిచేశారు. లాఠీ దెబ్బలకు 
గురయ్యారు. 17.6. 19830 న అరెస్తు చేసి, రెండు 
సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష విధించి తంపూవూరు బోర్ 
స్ట్ స్కూలుకు పంపారు అక్కడ నుంచి రాజమం డి 
జై ఈకి మార్చగా గాందీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక 
(ప్రకారం 8 నెలల అనంతరం విడుదలయ్యారు. 

తరువాత ఏరు రెండేళ్ళ అలహాబొదులో సాహిత్య 
విశారద పరీక్షకు చదివారు. హిండీ వ్యా పికి కృషి. 
చేశారు. 

పొట్లూరి వున్న మ్మ 

తండి చిగురుపాటి శేషయ్య. భ ర్త పేరయ్య. 
సుమారు 1980 సం॥తో జనికించారు. జమీగొల్వే 
పల్లి నివాసం. శాసనోల్లంఘన వుద్యమంలో పాల్గొ 
న్నందుకు ఒక సంవత్సరం శిక్ష. రు. 200 జరి మోనా 
విధించారు. ఆమె ఇంటి తలుపులు వేలంవేసి జరిమానా 
వసూలు చేసుకున్నారు. 25-6-1982 నుండి శిక్షను 
వెల్లూరు, కన్ననూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

పొట్లూరి యశొదమ్ము 

గుడివౌడ తాలూకా నివాసి. శాసనోల్హంఘనంలో 
పాల్గొని, 285-1982 న గుడివాడలో అరెస్టు 

అయ్యారు, 

పొట్లూరి గణవతిరావు 

తండి సూర్యనారాయణ. జననం 1925 గుడివాడ 
తాలూకౌ జమీగొల్వేపల్లి . హిందీ పండితులు. 1942 
క్విట్ ఇండియా ఉ ద్య మంలో పాల్గొన్నారు. 



నయరయోధదుల చరిత 

పోలీసులు రెండుసార్లు ఇంటి పె దాడి చేశారు. అరెసు 

కాకుండా అజ్ఞాతవాసం గడిపారు. 

పొట్లూరి ఆంజనేయులు 

కొమరవోలు నివాసి. 

పై కమిషన్కు నిరససగా నల్ల 

జెండాల |పదర్సనలో పారొనారు. ఉప సతా 

గ్రహంలో పాల్గోని సమే. నుండి ( నెలటీ 

రాజమండ్రి, ఆలీపురం జై శ్రేలో శిక్ష అనుభవించారు. 
శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొనగా 18_1=1982న 

ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు “100 లు జరిమానా 

విధించారు. రాజమండ్రి జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

వ్యష్టి సత్యా గహంలో “పాల్గొనగా 5_4-_1941 న 

18 మాసములు కఠిన శిక్ష, రు 100 జరిమానా 

విధించారు. రాజమండి సెంటల్ జైలులో శిక్ష 

అనుభవించారు. జరిమానా చెల్లించనందున విడుద 

లయ్యాక రు. 200 చెల్లించ మన్నారు. చెల్లించనందున 

వొరికి గల ఎకరం మాగాణి భూమి చేలంవేసి డబ్బు 

వసూలు చేనుకున్నారు. 

_ అద 
త ల | రడీ | సుబ్బయ్య 

మద్రాసులో సెమన్ 

య రి 
తండి నాగయ్య. గుడివాడి తాలూకా కొమర 

వోలు. ఉఊ స్సు సత్యా_గహంలో పాల్గొన్నందుకు 

నంవత్సరం కఠిన శిక్ష ఏధించదిడింది. 

జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. గాంధి. ఇర్విన్ 

ఒడంబడిక ననుసరించి 148.81 న విడుదలయ్యారు. 

1960 ప్రాంతంలో క్రీ ర్రిశమలయ్యారు. 

పొట్లూరి సీతారామయ్య 

మ్ తండి కోదండ 

రామయ్య. గుడివాడ 

తాలూకా కొమరవోలు 

వా _సవ్యులు. రై తు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పొ లొ న్న౦దుకు 

ర్ట 30 నుండి ఆరు 

నెలలు కఠిన శిక్ష 

విదింపదిడింది, రాజ 

17880. 
నుండి రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి , ఆలీపురం క్యాంప్ 
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శిక్ష ననుభవించారు' మండి, అలీపురం జైళ్ళలో 

28=12_830న విడుదలయ్యారు. 

పొట్లూరి గోపాలరావు 

తండి వీరయ్య. గుడిగుంట్ల. 1932 శాసనోల్లంఘ 

నోద్యమంలో విదేశ వస్త్ర దబిహిష్క-రణ, "కల్లు 

దుకాణాల పికెటింగులలో పాల్గొన్నారు. గుడివాడలో 

సంవత్సరం శిక్ష, రు. 200 'జరిమానా విధించారు. 

10-8-32 నుండి 18-6-89 వరకు రాజమండ్రిలో 

జెలు కిక్షను అనుభవించారు. 

పొటూరి వెంకటాచార్యులు 
య 

తండి లక్ష్మీ పతి, 

గుడివాడ తాలూకౌ 

కుచ్చకాయలపాడు. 

వా _సవ్యులు. ర తుం 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాలొన్నారు. 1980 

జూతె కిన ఆరునెలల 

కఠిన శిక్ష, రు. 50 
జరిమానా విధించ 

బడింది. రాజమండ్రి, అలీపురం 

అనుభవించారు. క్రీ ర్థీశేమలు. 

పోలవరవు రామారావు 
తం(డి పున్నయ్య, 

జననం 1904 గుడివాడ 

తాలూకా డోకిషరు. 

gl తు. ఉప్పు సత్యా 

గ హాం లో పాల్గొ 

న్నారు. రు. 80 లు 

జరిమానా పధించారు. 

1271880 నుంచి 

న. ఆరు నెలలు కఠిన 

శిక్షను రాజమం డి, అలీపురం జైళ్ళ లో అనుభ 

వించారు. 

తండి రామయ్య. జన్మస్థలం గక వాడ తాలూకొ 

డోకిష్మరు. రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు, 7.519390 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

జైళ్ళలో శిక్షను 
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రు. 20/- జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి, అలీ 
పురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

బలు విశ్వేశ్వరరావు 
తండ్రి లక్ష్మయ్య, 

19-7_19139 తో ఇం 
జెండలో జన్మించారు. 
1982-34 మ ధ్య 
కాలంలో కాం u స్ 
బులెటను సుమారు |2 
(గ్రామాల్లో పంచారు 
గుడివాడ కా ౦ (గ న్ 
సభలో లారీ దెబ ఏలకు వ మ 
గురయ్యారు. 1941 వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ న్నందుకు 4 మాసాలకిక్ష, రు 250 జరిమానా విధి 
బిడింది. జరిమానా చెల్లించి రాజమం డి జైలులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 1942 కిట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో పాల్గొని గుడివాడ, నూజివీడు సట్ డె ళృలో 
రిమాండుతో వున్నారు. “న్వతం త సమర భేరి” 
అనే కొం గెస్ బులెటిన్ 1942_44 మధ్య కాలంలో 
నడిపారు, 1939 నుండి 1946 వరకూ గుడివాడ 
తాలూకౌ కొం(గెస్ సంఘ అధ్యక్షులుగా వున్నారు. 
1948.1948 మధ్యకాలంలో అం|ధ రాష్ట్ర కౌం(గెస్ 
కమిటీ సభ్యులుగానూ 1948.50 మధ్యకాలంలో 
రాష్ట్ర) కాంగెస్ కమిటీ కా ర్యనిర్వాహక 
సభ్యులుగానూ వున్నారు. 

బాదర్వాడ సూరమ్మ 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా పెదవిరివాడ. 
భర్త సుబ్బరాజు. చిన్నతనంలోనే వై ధవ్యం 
(వొాఫ్రించి, సోదరులు కొండు విజయరామరాజు 
వద్దనే వుంటూ, 1982 శాసనోల్లంఘనంలో పశ్చిమ 
గోదావరి జిలా ఏలూరులో విదేశీ వసా9లయాల 
ముందు పిశెటింగ్ చేసి, సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 
వెల్లూరు, కన్ననూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 
జైలులో అనారోగ్యానికి గురై, విడుదలై న 
సంవత్సరం లోపునే కను మూశారు. 

క్ర ష్లాజిల్లా న్వాతం[ త్య 

భూపతి కోటేశ్వరరావు 
తండ్రి వెంక పేశ్యరరావు. జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా మోటూరు. డెత్తు. చిన్న వయస్సులోనే 
యె 

వ్యష్షి సత్యా గహంలో పొల్లొన్నారు. నిషిద త్త 
య స కల్లి వున్నందుకు 27_11_1940 న 

అరెస్టు చేశారు. డి.ఐ.ఆర్, [కింద శిక్షించారు.  త్రిరిగి 
174.1941 న వ్యషి సత్యా గహంలో పాల్గొని, ఏడు 

సాహిత్యం 

నెలల కఠిన శిక్షను అలీవురం జె లులో “అనుభవిం చారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రహస్య 
వుద్యమం నడుపుతూ, 27-18_1048 న డి.ఐ.ఆరో 
(కింద అరెస్టయ్యి,,2?_10. 1044 వరకు కన్ననూరు, 
తంజావూరు జైళ్ళలో డిబనూూగా నిర్భంధించారు. (ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 

మాణిక్యారావు 

తండి వెంకట 

రత్నం. జననం 1818 

గుడివాడ తాలూకా 
పెంజెం డ. వ్య షి 

సత్యాగ్రహం లోను, 

క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలోను పాల్గొ 

న్నారు. 24. 2. 1943న 
డీ.ఐ. ఆర్. (కీంద 

అరెస్టు అయి, ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను అలీపుకం 
జైలులో అనుభవించారు. 

బొపవ్పన వెంకటవూర్ధ 

బెొప్పన వెంకట సుబ్బయ్య 
తండి వెంకటచలం. గుడివాడ తాలూకా చిరి 

చింతల వాస్తవ్యులు రైతు. ఉప్పు సత్యా గహంలో 
పాల్గొన్నం దుకు 4. 6-80 న సంవత్సరం కఠినళిక్ష 
రు. 50 జరిమానా, చెలించని పక్షంలో మరో నెలశిక్ష 
విధించబడింది. రాజమండ్రి, కోయంబతూరు, అలీ 
పురం, కడలూరు జైళ్ళలో శిక్ష ననుభఏ౦బారు. 

బొమ్మారెడి కోటిరెడ్డి 
G యె 

తం(డ్రి అప్పి రెడి. జన్మస్థలం గుడివౌడ తాలూకా 
వ సత్యాగ్రహంలో పాలొ న్నారు. 1-3-1941 సే మూడు నెలల కఠినశ్ష 



న్తమరయాయల భర/త 

డి జెలులో 
తోద 

రు. 50/- జరిమానా విధించారు. రాజమం 

భిక్ష అనుభవించారు. 

బొడ్డపాటి వెంక కట్రేశ్వరరావు 

గుడివాడ తొలూకౌ 

1920-21 సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో (గామో 

ద్యోగి పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

"బెజవాడ వెంకట సుబ్బారావు 

తండి వెంకట 

కృష్ణయ్య.. 1921 లో 

జన్కించారు. గుడీ 

వాడ తాలూకా మరి 

వొడ వాస్తవ్యులు. 

వరకులు కట్ 

ఇండీయా ఉద్య మంలో 
3 రై లుపట్లాల సరికి 

వెతకు, కే జమిలి గ్రాఫ్ =. 

తీగల. 'ష్టచిచేతకు, చట్లవిరుద్దంగా సమావేశ 
మయ్యారనే ఆరోపణ పె 29. 51948 న 15 నెలల 
క్ష విధించారు. ఆరీపురం క్యాంపు జై లులోశిక్ష అనుభ 
వంచాడు 1972 లోకీ ర్రిశేవలయ్యారు. 

బెల్ల వు వెంకయ్య 
నం ల తం (డి చిన 

రావులపాడులో 1907 

లో జననం. 1802 

శాసనోల్లంఘన వుద్య 

మంలో గుడివాడి . 

దోసపాడు మధ్య రైలు 

గొలును లాగినందుకు 

. 29-8-1982 న 6 

నెలలు శిక్ష, రు. 100 జరిమానా విధింపబడింది. 

రాజమండ్రి జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

బొప్పన సేతారామయ్య 

తండి వీరయ్య. గుడివాడ తాలూకా పసుమ్మరు 
వౌ స్తవ్యులు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ న్నారు. 

19-6 39 నుండి “జక సంవత్సరం కఠినళిక్ష విధించ 

రామన్న పూడి బౌ _సవ్యులు. 

అయోధ్య రామయ్య. 

is (ల 
బడింది. రాజమం డి  తిరుచునా 

అనుభవించారు. 

బోయపాటి ఎరభ్య దయ్య 

తండి ఆనందయ య్య. జననం సుడివోడకాయూకొ 

దోసపాడు. cl తు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 19- ia 1930 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధం. 

చారు. రాజమం & తిరుచునా పల్లి, అలీపురం జె జైళ్ళలో 

భిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ-ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

14.93.1981 న విడుదలయ్యారు. 

మంగళ గిరి రామధాసు 

తండి వెంకటకృష్ణదాసు. జన్మ స్థ సలం గుడివాడ 

తాలూకా ఆడ్డాడ, రే తు. వ్యష్ట సత్యా, గహంతో. 

పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. గుడివాడ సబ్ డిఏజనల్ " 

మెజ శే మట్ ట్ రెండు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

24 3 1941 నుంచి 23-5-1941 వరకు రాజమం డి 

జైలులో నక్ష అనుభవించారు. 

మండవ గోపాలకృష్ణయ్య 

తండి కోటయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ. తాలూకా 

శేరీకలవ పూడి రైతు. ఉప్పు స సత్తా త్యా(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 4_ 8_130 న ఆరు నెలలు కఠిన శిక్ష రుక్ 

జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెల్లించ నిరాకరించి, 

అదనంగా ఒక నెలజై లు శిక్షతో సహో మొత్త 0౦ 7 

నెలల శిక్షను రాజమం[డి, అలీపురం జె జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు. క్విట్ ఇండియాఉద్య మంలో. పాల్గొనారు. 

రు. 200 |_ జరిమానా - విధించారు, ay 1943 నుంచి 

15 నెలలకఠిన శిక్షను కూడా అ నీ పు ౦జై లులో 

అనుభవించారు. 

మదాలి వెంకట గోపాలకృష్ణయ్య 
౧ రం 

సుబ్బయ్య. జననం 

5_8- 1909 గన్నవరం 

తాలూ కొ మానికొండ. 

ర తు, నివాసంగుడివాడ 

తౌ లూ కా రా మా 

పురం. బందరు నేష 

నల్ కాలేజీ. విద్యార్థి. 

1940 లో టీ చ రు : 

mr 

పరి జెళ్ళలో శిక్షను; 
Ce 
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మేనేజరు పదవికి రాజీనామా చేశారు. హరిజన సేవ, 
సంఘసేవ _పారంభఖించారు. ఆంగ్ల, ఆంధ, హిందీ 
భాషలు మూడింటిని సులభంగా నేర్చుకొనడానికి 
అనువై న నిఘంటువు తయారు చేశారు. 194! లో 
మునిపల్లెలో దర్శిద నారాయణ బేసిక్ పాఠశాలను 
స్థాపించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రెండు 
సార్లు 16-9-1942 నుంచి ఆరుమాసాలు జై లు శిక్షను, 
254 1944 నుంచి మరొక కనెలల కఠిన శిక్షను అలీ 
పురం జైలులో అనుభవించారు. 

మద్దాలి రాజెశ్వరి 

తండి గోవిం రద 

రావుల వెంకటకృ ష్టయ్య 

జననం 1826 గుడివాడ 

తాలూకొ రామాపురం 

భర్త వెంకట గోపాల 

పొటు క్వి ట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, ఆరు మాసాల 

కశివే శిక్షను వెల్లూరు జెలులో అనుభవించారు. 
80-7 1967 న మంగళగిరి క్షయ ఆసుపత్రిలో చని 
పోయారు. 

లక్షీ నరసింహమూ రి 
- —0 

తండి వెంకట 

నర్సయ్య. గుడివాడ 
తాలూకొ పసుమ రు. 

1906 జూన్ 1న 
జననం. సంగీతోపా 

ధ్యాయుడు. (ప్రస్తుత 

చిరునామా దివితాలుకా 

ఘంటసాల. 

లో ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. లాఠీఛా ర్రీకి 
గురి అయ్యారు. విదేశ వస్త్ర దుకొణాలవర్ధ, కల్లు 
దుకొణాలవద్ద పికెటింగ్ చేయగా ఆరు నేలల కఠీన 
శిక్ష వీధించబిడింది. 127.80 నుండి రోజమం డ్రి 
సెర్మటల్ జై దైల్లో శిక్షను అనుభవించారు, 

cl తు. ఇంటర్ వరకు 

ww 1921 సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమంలో వలంటీరుగా ఉన్నారు. 1980. 

కళ్ళా జి ల్లా స్వాతంత్య 

మలి రెడ్డి అన్న వూర రమ్ము 

తం(డి గా ది ర 

లక్ష్మా రెడ్డి. భర రాఘవ 
రెడ్డి. జనార్థనపురం. 

వాసం. జననం 1909 

సం॥న. గుంటూరులో 

ప్ర్రీల డికేటర్థ్ల మహో 

సభకు అధ్యక్షురాలుగా 

వున్నారు. 168. 1888 

న 10 మాసాలశిక్షవిధిం 

చారు. రాయవెలూరు, కన్ననూరు 

అనుభవించారు. 

జై ళృలోళిక్షను 

అంకినీడు మాగంటి 

తం|డి వెంకట 

రామదాసు, జననం 

1.11915 గుడివాడ 

తాలూకౌతమిరిశ, 

చదివారు. వ్యష్టి సత్యా 

(గహం౦లో అరెస్ట మి, 

24 రో జు లు సబ్ 

జైలులో మవ న్నా రు, . 

281.1941 న నాలుగు నెలల కఠినశిక్ష, రు. 750/- 
జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష 

అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 
రెండుసార్లు నిర్బంధింపబడ్డారు. 1946-50 మధ్య 
కాలంలో కృష్టా జిల్లా కాం గెస్ అధ్యక్షులు. 1962లో 

లోక్సభకు నాలు గ్ల జిలా పరిషత్ ఆధ్య కులు, 

సార్లు ఎన్నికయ్యారు, 

వమూనికొండ వెంకటరానమ్లుయ్య 

గుడివాడ తాలూకా ఉరుటూరు వాస్తవ్యులు. 

(గామోద్యోగి, 10202] సహాయ నిరాకరణోద 
మంలో తన పద్గవికి రాణీనానూ యిచ్చారు. 



నియలరయాదుల భర్మిత 

మానికొండ సత్యవారాయణశా స్త్ర 
Co.) 

తండి లక్ష్మి నర 

సింహం. 1895 జూలె 

7వ తేదీన గుడివాడ 
తాలూకా ఉరుటూరులో 

జని్మంచారు. [పసుత 

నివాసం హెదరావాను. 
వ్ఎ వియల్. పముఖ 

స్వాతంత్ర్య సమర 
. యోధులు. 191 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ కాలంలో లా కాలేజి 
వదలి పెట్టారు. ఐతే 1989 లో లా డి గీ పొందారు 

కాని ప్రాక్ట్ను పెట్టలేదు. 1921.22 లో జాతీయ 

పాఠశాలకు హెడ్మాస్టరుగా వున్నారు. సహాయ నిరా 

కరణోద్యమంలో ల్ 4.22 నుండి 250.1. 1928 

పరకు రాజమం[డి కడలూరు జైళ్ళలో 9 నెలల 

కఠిన శిక్ష ననుభవించారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

18-5..80 నుండి 9 నెలల కఠిన శిక్షను రాజమం డి, 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. విడుదలై న 

తర్వాత తిరిగి 28.181 న శాసనోల్లంఘనోద్య 

మంలో ఆరు నెలల శిక్ష విధించబడింది. రాజమం (డి, 

అరీపురం క్యాంప్ జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

గాంధి-ఇర్త్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 18. 8_81న 

విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘనో ద్యమంలో 

1-2-32 నుండి రెండేళ్ళ మూడు నెలల కఠిన శిక్షను 

కడలూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 8-9-42 నుండి ఒక నంవత్సా 

రం రెండు నెలల కఠిన కిక్షను అలీపురం కం 

జె, లో అమభవించారు. శిక్ష ముగిసిన వెంటనే డి 

చేయబడి 8-7-1945 వరకు - వెల్లూరు, Dae 

జైళ్ళలో డిటిన్యూగా వున్నారు. 1922.28 లో 
తూర్పు కృష్ణాజిల్లా కాం్యగెన్ కమిటీ కార్యదర్శి. 

986.87 లో ఆంధ రాష్ట్ర కాం_గెస్ కమిటీ ఆర్ష 

నై జింగ్ సెక్రటరీ. కృస్రాజిల్హా కోపరేటివ్ సెం టల్ 

బ్యాంక్కు 8 ఏళ్ళు కార్యదర్శిగా ఉనాష్నరు. “నత్యా 

(గహిో, * గామ స్వరాజ్య" ” వారపతికల సంపాద 

కులు. ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో అనేక _గంథాలు 

రచించారు “బిటిషు మహాయుగము, “తెలుగు 

వాలీ్రీకము”, “బాలగంగాధర తిలక్ ఉపన్యాసాలు” 

యోద్యమం౦ంలో 

L185 

మొదలై 1 సవి అందులో కొన్ని. భారత (ప్రభుత్వం 
నుండిరు. 100 సా హిత పెన్షన్ పొందుతున్నారు. 
“తూర్పు కృష్ణాజిల్లా జాతీయోద్యమ చరిత సంపా 
దకులు. ఆనిని స్వాతం త్య ఉద్యమాల్లో పాల్గొ న్న 
వృద్ద నె స్వాతం్యత్య యోధులలో ఒకరు. 

మా రి రామయ్య 
(ne) 

తండి కామయ్య. 

జననం  18-8.1016 

గుడివాడ తాలూకా 

కొండిప రు. రె తు. 

ఆంగ్ల విద్యాభ్యానానికి 

స్వస్తి చెప్పి, జాతీ 

చేరారు కాం (గను 

కార్యకర్తల దళంతో 
1000 మైకు కాలినడకను హరిపుర కౌం(గెస్ మహా 
సభకు వెళ్ళారు. క్విట్ ఇండియా పద్యము కాలంలో 

నిత్యం స్య(గామంలో నైక్స్ స్టయిల్ పై రహా స్య కర 
పత్రాలు ముద్రించి, నాలుగు తాలూకౌలకు, రెండు 
మున్సిపాలిటీలకు పంపిణీ చెశారు, 18.10.1842 
నుంచి ఆరు మాసాల కఠిన నీళ్లను అధీస్తరం జైలులో 
అనుభసించారు. 

= నుం 

తంగడి సోమయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ 

పెదమగ్దాలి. రె తు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ ని, 

17_6_ [930 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను "రాజ 

మం డ్రి, తిరుచునాప్టి. అలీపురం, బళ్ళారి జైళ్ళ లో 

అనుభవించారు. తిరిని శాసనోల్రంఘనంలో పాల్గొ 

న్నారు. 19_ 19832 న సంవత్సరం కతన శిక్ష, 

రు. 100 జరిమానా విధించారు. రాజమం్యడ్రి, బళ్లారి 

తె ళృలో శిక్ష అనుభవించారు. 

మిక్కిలినని వెంకట సుబ్బయ్య 

తం(డి శ్రీరాములు ఎలకురు వా _స్తవ్యులు, 

రెతు. 1880 (పాంతంలో కొరిమెర్హలో జన్మించారు, 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. ఆరు నెలల 

మూడు వారాల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 12-7-80 



/ క్ 

నుండి రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అసుభవించోరు, 

క్రీ రిక శేపులయ్యారు.. 

ఎమ్. చిన్న శేషయ్య 

జన్మస్థలం దండమూడి. 1907 వందేమాతరం 
ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కొరణంగా, రాజమం।డి ఆర్ట్స్ 

కాలేజి నుంచి బహిష్కృ తులయ్యారు, 

“ముసునూరి కసూరిదేవి 

తండి ఎర్నేని 

సుబహ్మణ్యం భర్త 
స గ్రా ర రా వు. 

18_4_1%29న గుడి 

వాడ తాలూకా గుడ 

వల్లేరులో జ నిం 
చారు. హిందీ రాష్ట్ర 

షలో ఉ తీరు 
శాన్ ౯3 

లయ్యారు, చి స్వ 

వయస్సులో నే కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. గుడివాడ. సబ్ డివిజనల్ మేజిసే స్ట్రేట్ ఆఫీసు 

లోకి (ప్రవేశించి, రాజీనామా వేయవలసీనదని కోరి, 

అరెస్టు అయ్యారు. కోర్తు లేచే వరకు శిక్ష విధించారు. 
తరువాత విటిష్ వ్యతి రేక నినాదాలు చేసినందుకు 

అరెస్టు చేసి, పోలీసు కష్టడీలో వుంచి విడుదల 

చేశారు. వినోభా ఆంధ "పర్యటన సందర్భంలో 

తం(డ్రితో పాటు భూదానోద్య మంలో పాల్గొన్నారు. 

1967 లో శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 18. 7. 19693 

క్రీ _రిశేషులై రి. ఈ రెండేళ్ళ కాలంలో తన నియోజక 

వర్ల ర్షంలొని. సమస్యల పరిషా-రానికి కషి చేశారు. 

ము కేవి కెశవాచార్యులు 
అవాయు 

తండి చ లమా 

చార్యులు. కురుమద్దా'లీ 

వా సవ్యులు. 1919లో 

చెరుకువాడ నరసింహం 

గారు (తి విధ బదొ 

ష్కరణల గురించి 

ఇచ్చిన ఉపన్యాసా 

లతో రాజకీయాల 

వెపు మొగారు.వృతి 
రజా ౧ ఎజి 

ప్మతికలు పోస్టుచెన్తూ 

బర వె 

క్ ర జిల్లా నాంతం/ల్య 

రీత్యా ఆర్ష కులై నా , తమ దేీవాలయంమీద న 

భలను వహష్పు రించండి, ఓట్లు ఇవ్వవద్దు 99 

రాశాడు. విజయవాడ కాం్యగెస్ ఎ. ఐ. సీ. సి, ర 

హాజరయ్యారు. 

1088 లో చిన్నాపురంలో ఉప్పు తయారు చేశారు. 
ఉస్పుసత్యా_గహంలో 75.1980 న ఆరు మాసాల 

శిక్ష విధించబడింది. 20 రూపాయల జరిమానా విధించ 

బడింది. రాజమం[డి, మదాసు, అలిప్పరం జైళ్ళలో 

శిక్షను అనుభఎంచారు. మదాసు జైల్లో గానుగ లాగ 

నిరాకరించినందుకు ఒక నెల నిలువుబేడిలు చేశారు. 

కురుమధ్రాలి, బందరు, విజయవాడలలో సత్యా 

గ్రహం, పికెటింగుల సందర్భంగా అనేకసార్హు లాఠీ 

చార్జికి గురిఅయ్య్యారు. 

"విజయవాడలో విదేశ వస్త్రదుకాణాలముదు 
పికెటింగ్ జరిపినప్పుడు 72 దెబ్బలుకొట్టి, బండిలో 

వేసుక వెళ్ళి కృష్ణఒడ్డున సుడివేశారు. “పీపుల్స్ 

ఆసుప తలో చిక తై పొందారు. 1888లో కమ్యూ 

నిస్టు పార్టీలో చేరారు. యజుర్వేదం 82 పన్నాలు 
[కమాంతీర అధ్యయనం చేసిన వీరు కొలానుగుణంగా 

రాజకీయ (భావాలకు లోనయ్యారు, 

ము కే క వి మాథవాచార్యులు 

తండి చం అమా 

చారి. జన్మ స 
@ 

గుడివాడ తాలూకా 

కురుమ ద్ర్దాలి. పూ జారి. 

1932 డిసెంబరు 15న 

కాం గసు రహ స్య 

విజయ వాడలో 

అరెస్టు అ య్యా రు. 

ఆయన ఇంటిని సోదా చేశారు. జయభారల్ , “రెడీ” 

ప(తికల (ప్రతులు. “వదేకీ వస్తువులు 

బహిష్క-రించండి" అన్న రబ్బరుస్టాంప్ స్వాదీనం 

సుక న్నారు. 20_12_1932 న సంవత్సరం కర్రిన 

య రు. ల” జరిమానా విధించారు. రాజమం డి, 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. రాజకీయ 
ఖై దీలచేత కఠినమెన పనులు చేయిస్తున్నందుకు 

క్ర కొడాలి ఆంజ నేయులు, చలసాని జగనాష్నధరావులతో 

రహస్య 
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కలిసి తీవ్ర. అభ్యంతరం: తెలుపగా, దిళోరి జైలు 

అధికారులు ఆ ముగ్గురిని తీ వంగా కొట్టి కాళ్ళకు, 

చేతులకు బేడీలు వేశారు. వారు విడుదలయ్యేవరకు 

బేడీలు తీసివేయనేలేదు.  28.8.1088 న విడుద 
లయ్యారు. అనంతరం కమ్యూనిస్టు పార్తీలో చేరారు. 

(ప్రస్తుత నివాసం గుంటూరుజిల్లా శేనాలి. 

ముదునూరి గ్నురొజు 

జన నం 1896. 

గుడివాడ తా లూ కౌ, 

గుడివాడ పటణం, 

వైద్యవృ క్తి తి. చెండు 

చేతులా అర్జనచేస్తన్న 

వెద్యవృ త్రీని వి ర 

మించి, జాతి 

యో ద్య మ ంలోకి 

తాలూకాలో అడుగుపెట్టరాదని (పభుత్వం 1981 లో 

నిషేధాజ్ఞలు జారీచేసింది. 1982 శాసనోల్లంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. సంవత్సరం కఠిన శిక్ష "రు, 400/- 

జరిమానా విధించారు. గుడివాడ పట్టణ కొంగను 

సంఘ అధ్యక్షులు. జై జె లునుంచి విడుదలై న పిమ్మట, 

అమెరికావెళ్ళి పోమియోవైద్యం అభ్యసించారు 

గుడివాడ హోమియో కాలేజీ న సాపకిలు. 

25-11-1968 న క్రీ రశేమలై రి. 

తండి పున్నయ్య. గుడివాడ తొలూకౌ దోసపాడు 

వౌ _స్తప్యులు- శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో పాల్” 

న్నారు. 11-2-81 న రేండు నెలల కఠినకశిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమండ్రిలో శిక్ష అనుభవించారు. 

11.881 న గాంది ఇర్విన్ ఒడంబడికను అనుసరించి 

విడుదలయ్యారు. . 

మేడూరి వెంకటేశ్వరరావు. 

తంగడి యజ్జనారాయణ . జన్మస్థలం పశ్చిమ 

గోదావరిజిల్లా కో పాక. ఆయుర్వేద వైద్యుడు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. గుడివాడ 

సబ్ జె లులో నాలుగు నెలలు నిర్బంధించి, 

29 56-1948 న న్వువత్చరం మూడు నెలలు కఠినశిక్ష 

దిగారు. గుడవాడ. 
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వీదీంచారు. అరీపరం జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

1954 లో కీ రిశేమలె రి. 

మోటూరి సత్యనారాయణ 

తం(డి పె ద్ద 

పిచ్చయ్య. గుడివాడ 

తాలూకా దొండ 

పాడు లో 1902 లో 

జననం. (షపనుత 

నివాసం మ (దాసు. 

బందరు జాతియ కళా 

శాలలో విద్యాభ్యాసం, 1 

1921 సహాయ నిరాఃర ఈ 
ణోద్యమంలో చేరారు. నిర్మాణ కార్య(కమంలో 
ముఖ్యంగా హిందీ |పచారానికి కృషిచేశారు. క్విట్ 

ఇండియా. ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1942 

"సె పైంబరు 22 నుండి 1944 “ఏపిల్ 20 వరకు 

మాను, వెల్లూరు జై జైళ్ళలో డెటిన్యూగా ఉన్నారు. 

అనేక హింది పత్రిక లకు సంపాదకులు. పలు హిందీ 

(ప్రచార సంస్థల వ్యవస్థాపకులు. తెలుగు భాషాసమితి 

వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి. రాజ్యాంగ నిర్ణ యసభ 

(1010. 50) సభ్యులు, తాతా్య-లిక పార్ల మెంటు సభ 

ర ర్2) నభ లు. ‘1952-54 లో లెజిస్వ సేటివ్ 

కౌన్సిల్ సభ్యులు. స రాష్యనభ (1954- 66) సభ్యులు. 

పద్య శ్రీ, పద్మభూషణ బిరుదులు పొందారు. "హిందీ, 

తెలుగు భాషా రంగాలల్లో పెక్కు అధికార ఆగదికార 

పదవులు నిర్వహంచారు. 

మొక్కవాటి రామకేశ శవశర్మ. 

జన్మస్థలం గండే 

పూడి. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో “రెలు 

వటాలు జరికి వేత 

శేసులో ము దాయి. 

27_1. 1848న అరెస్తు 

నిర్బంధించారు. 

RG 18 - 10 1048న + 

నెలలు -శిక్ష, విధించారు. మెనరు--అయినందున 
తం(డి 
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వద్ధ నుంచి రు 880/_లకు పూచీకతు తీనుకోని, 
విడుదల చేశారు. ధే 

మోటూరి వెంకట చలవతిరావు 
తండి చందయ్య. 

గుడివాడ తాలూకా జమీ 

గొల్ల్వేపల్తి వౌ _సవ్యులు 

రె తు. 1939 ఉస్వు 

క్ త్య గహంలో పాల్లొ 

స్నరీప్క 6నై 

నిక విదించబడింది. 

విడుదలత ర్వాత తిరిగి 

ఉద్య నుంతో చేరగా 

8-1_31న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడిందై. 
రాజమం్మడి అలీపురం జైళ్ళలో న్క్ష ననుభవించారు. 

శాసనోల్ల ౦ంఘనోద్య మంలో పా లొ న్నందుకు 

7-6_1982న అరెస్టయారు. 

యృ్మరపవత్ని వెంకటావు 
తం(డిబుచ్చయ్య 

గుడివాడ తాలూకా 

మోప్మర్రువా స్పవ్యులు. 

రె తు.హిందీ విశారద 
పాసై + దక్షిణ భారత 
హిందీ (పచారనభ 

తరపున పశ్చిమగ్ దా 

వరి జిల్లా పండిత 

విలూరు” లో 1085. 

18868 మధ్య కాలంలో హిందీ స్కూలు నడిపారు. 
1988 సం॥లో కృష్ణాజిల్లా కాం(గస్ కమిటీమెంబరుగా 
పనిచేశారు. 1939“ సం॥లో కమ్యూనిస్టుపార్టీ లో 
చేరాదు. రెండేన్ళ అజ్ఞాతవాసంలో గడిపి 1942లో 
బై టకు రాగానే డి, ఐ. హర్. కింద అరెస్టుచేశారు. 
17919423 9 మాసాలు కఠిన శిక్ష విధించారు. 
ఆలీపురం క్యాంపు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
చాలా సంవత్సరాలు బుడమేటి రె తుసంఘ శక్రుటరీ 
గాను, గుడివాడ తాలూకా రై తు, సంఘ _పెసిడెంటు 
గాను పనిచేశా రు. ప్రస్తుతం కే కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్ర్య 
సమర యోధుల సంఘం జాయింటు ' శకటరీగానూ, పా మ (రులో లాఠీ 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం[త్య 

కష్ణా జిల్లా రెతు సంఘ (_పెసిడెంటుగాను పని 
చేస్తునారు." 

యలమంచిలి కెంకయ 

తండ సీతయ్య అ నే 

రామ య్య. 1906 

పాంతంరో గుడివాడ 

తాలూకా పసుమ(రులొ 

జననం (పసుత 

నివాసం నిజామా 

బాద్ జిల్లా షెంటు 

ఖుర్లు. ఉప సత్యా. గహా 

ఉద్వనుంలో 14.6 ఏ0 ౬ 

న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమండ్రి, 

ర 

తిరుచునాపల్లి , బళ్ళారి, అలీప్పరం క్యాంపు జెళ్ళలో 
యు!!! 

శిక్షను అనుభవించారు. 

యలవుంచిలి క మ్లైరావు 

స్వస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కసుమూర్తు. 

1932 శా సనో ల్ల ౦ 

ఘనంలోపాల్ల గొనాషరు. 

14_10_ 1983 నుంచి 

28.10.1888 వరకు 

గుడివాడసబ్ జై లులో 

నిర్బంధించారు. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనా ఎరు. 

యలమంచిలి రామకోటయ్య 
తం(డి వెంకట 

రత్నం. జన్మ స్థలం 

గుడివాడ తాలూకా 

కనుమూరు. 1800 

చిన్నాపురం ఉప్పు 

స సత్యా[గహం౦ లో 

పాల్గొన్నారు శాస 

నో ల్లంఘన౦లో 



నమరయోధభుల భర్మిత 

ఛార్జి క్రి గురయ్యారు. 15-= 10.1989 నుంచి29._10_33 
వరకు గుడివాడ సబ్జె జై లులోనిర్బంధంలో వున్నారు, 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ నారు. 

యార గడ సూర్యనారాయణ 
ఇణ ఈ 

కండి వెంకటప్పయ్య. గుడివాడ తాలూకావాన పాముల 
బో _స్టవ్యులు. ర తుం ఉప్ప సత్యా గహ ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకు 16.5_80 న తొమ్మిది నెలల కఠిన 
శిక్ష "విధించబడింది. రాజమండ్రి 

శిక్ష సనుభఏవించారు. 

౨మూర గడ పొనువుయ్యు 
వణ ఈ ( 

తండి వెంక టామయ్య. గుడివాడ తాలూకా 

దొండపాడు వా సవ్యులు, ఉప్పు సత్యా గహంలో 
10.5.80న గుడివాడలో అరెస్టు చేసి 21_6. 30 న 

సంవత్సరం శిక్ష విధించారు. తంజావూ రు చోర్సర్ 
స్కూలులో శిక్ష ననుభవించారు. | 

సెంట్రల్ జ లులో 
(తా 

రావూరి అర్జునరావు 

తండ్రీ గరటయ్య, జన్మస్థలం గుడివాడతాలూకొ 
వానపాముల. ఖాదీ, గ్రామీణ సరి శ్రమల కమీషన్లో 
గుమాస్తా. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్లు అయి, 
279-1943 నుంచి అలీపురం జైలులో పది నెలల 
కఠినళిక్ష అనుభవించారు. 

రాళ్ళబండి దుర్షానాగేశ్వరరావు. 
త ౦డీ సుబహ్మ 

ణ్యళౌస్త్రి. కొమర 

వోలులో 10. 8.1908 

లో జననం. మెటి 

క్యులేషను చదువుతూ 
సహాయ నిరాకరణో 

మొత్తం రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష అనుభవించారు. జైలులో 
వున్నపుడు “మాకొద్దు ఈ తెల్ల దొరతనం” పొపెపాడి 
చీకటి వార్డులో పుంచబడి ఆరోగ్యం కోల్పోయారు. 
1080లో * పట్టుబట్టలు దహనం చేశారు. బ్రాహ్మణీకం 

తెలిపే తనపేరు చివర “శాస్త్రి” తీసివేసి *ోరావు”అని 
ఫెట్టుకునా వరో! కొనుర వోలుతో (గ్రంథాలయం స్థాపిం 

ద్యమంలో పాలో 

న్నారు. 1990,1932 
సంవత్సరాలలో 
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చారు. ఖద్దరు మూట నెత్తిన పెట్టుకుని అమ్ముతూ 
ఖద్దరు వచారం చేశారు. ఆంగ్లవిద్యో వదలి హిందీలో 
పటభ్యలయారు. తాటిగెలలు నరికారు. కలుపాకల 
వద్ద పికెటింగ్ చేశారు. లారీదెబ్బలకు గురయ్యారు. 
క్షయవ్యాధితో 19_4_1963 లో క్రీ ర్రీశేమలయ్యారు. 

వలభనేని రామ్ముబహ్మం౦ 
యి 

తంది వెంకట 

రత్నం గుడివాడ తా॥ 

జమీకు గొలేే పల్పిలో 

17సె 'పెంబరు[1807 న 

జని్రించారు. రైతు, 

'హైసూ్యూలు విద్యకు 

స్వ సి చెపి,సహాయ 

నిరాకరణంలో పాల్గొ 

న్నారు స్వగ్రామంలో 

400 రాబ్నాలు, 20 ఖాదీ నేత మగ్గాలతో ఖద్దరు 
ఉద్యమం నిర్వహించారు, కాకినాడ కౌం (గెస్ మహో 

సభకు హాజరయ్యారు. 1929 లో గాందీజీ ఖద్దరు 
యా(తలో భాగంగా కృష్ణాజిల్లాలో పర్యటించినప్పుడు, | 

తన సొంతకారులో స్వయంగో కొరునడుప్తతూ జిల్లా 

అంత టా తిప్పారు. ఉప్పుసత్యా(గహ దళా ధిపతియై, 

తన సొంత బస్సులో కౌం(గెస్ వలంటీర్హను చిన్నా 

పురం చేరవేసి నందుకు (పభుత్వం రు. 500 జరిమానా 

వధించింది. ఆ బస్సు (డగ్రయివరు అన్నె వెంకట 
శివయ్యకు 4 నెలలు కఠిన శిక్ష విధించారు. బిస్సు 
లె సెన్సు రద్దు చేశారు. కల్లు పాకల ముందు పికిటింగ్ 

చేసే, కల్లుగీత చెట్ల గెలలు "సరికి, అరెస్టు అయ్యారు. 
ఆరునెలల శిక్ష వీధించారు. శిక్ష అనుభవించి, విడుద 

లె నంతనే 1931 జనవరి 26 న దిహిరంగ సభజరిపి, 

లాఠీచార్తీ కి గురయ్యారు. మూడు నెలల కఠినశిక్ష 
విధించారు. గాంధీ-_ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 11. =1001 

న రాజమండ్రి జె జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. శాన 

నోల్రంఘనంలో వివిధ [గామాలలో కాంగెన్ 
(పచారం చేస్తూ, 11.1_1982 న తీవమెన లాఠీ. 

దెబ్బలకు గురయ్యారు. 12.1882 న రెండు సంవ 

తరాల ఆరు నెలల కళిన శిక్ష రు. 1000/- జరిమానా” 

విధించారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు 

18-8-1941 న ఆధు నెలల కఠిన శిక్ష, రు. 400 |e 
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జరిమానా విధించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో. 

288-1942 నుంచి 8_7-1945 వరకు డెటిన్య్యూగా 

వున్నారు. మొత్తం ఆరున్నర సంవత్సారాలు జై లు 

శిక్ష అనుభవించారు. తాయ షత్ర (గహీత. తూర్పు 

కృష్ణా విల్లా కౌం గెస్ సంఘ అధ్యక్షులు, కొంతకాలం 

కొం(గస్ సోషలిస్టు. పార్టీలో పనిచేశారు. 

కృష్ణాజిల్లా స్వతంత్ర్య సమర యోధుల సంఘం 

చె చెర్మన్. 

(ప్రస్తుతం 

వల ఖభనెని 
Cn 

సితామహలక్ష్మమ్మ 

రామ (బహ్మాం 

గారి పతి. జమీగొ 

లేం వపల్లి- 12.1 1910 

న గ గుడ్డవల్లే రులో 

గురించి స్త్రీలలో 

(ప్రచారం చేస్తున్న 

పోలీసులు వీరిపై 

నోద్య మంలో గుడివాడ 'కేం్యదంగా మహిళా వాలం 
టీర్లకు నాయకత్వ వహించి (గ్రామాల్లో (వచారం 

చేశారు. గుడివాడలో 144 సెక్షను "వుల ౦ఘించి, 
విదేశ వస్తు, వస్త్ర దుకాణాల ముందు కల్లు "దుకాణాల 
ముందు పికిటింగ్ జరిపారు. పోలీసులు 'కారపునేళ్ళు. 

బురదనీళ్ళు, రంగునీఖ్ళ పిచికారీలతో . కళ్ళల్లో 

ముక్కుల్లో కొ స్రైవారు. కొందరు మహిళా వలంటీర్లు 
స్పృహ "తప్పి “పడిపో యే వారు. అరెస్టు చేసి నిర్ణన 
(ప్రదేశాల్లో విడిచి పె స్రేవారు. అయినా (ప్రతికో జా 
గుడివాడ చేరి, వీరి దళంతో పికిటింగ్ చేస్తుండేవారు. 

ఎర్నేని సుబహ్మణ్యంగారు నడుపుతున్న గాంధీ 
ఆ శమం, పోటి లసులు సీలు వేయగా, వీరి దళం తాళాలు 

సగులకొట్టి ఆశ్రమాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
నాలుగు మాసాలు ఇలా, 

విధింపబడింది, వెల్లూరు, కన్ననూరు. 

ననుభవించారు. 114-088 న, విడుదలయ్యారు. వషి 

సత్యాగ్రహంలో 1081041 న కోర్టు లేచే వరో 
శిక్ష. రు. 800 జరిమానా, చెల్లి ంచనిచో 8 నెలలు విడి 

జని్మించారు. “1980 

ప్పుడు, గుడి బో డ 

నిఘా వేశారు. 1992 శాసనోల్లంఘ 

సత్యా గహ పోరాటం జరి: 

గింది. 2-5-1982 న వీరికి. సంవత్సరం - కఠినశిక్ష 

జైళ్ళలో శిక్ష 

తృళ్గూజిల్లా న్వాతం్య/త్య _ 

ఖెదు విధింపబడింది. వెలూరు జె లులో శిక్షఅనుభవిం . 

చారు, జిల్లా “సంఘా? 

కౌం(గెస్ కార్యవర్గ సభ్యురాలుగా వున్నారు. జిల్లా 

బోర్డు సభ్యులుగా వున్నారు. కాం గెస్ సోషలివ్ట 

పార్టీ లో కూడా కార్య వర్ల సభ్యులుగా వున్నారు. 

1048- నీలి మధ్యకాలంలో శాసన సభ సభ్యురాలు... 

హ-రిజన బలహీన వర్షాల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తు 

న్నారు. 

మహిళా సంఘాధ్యక్షురాలుగా, జిల్లా 

వల్ల భనెని రఘురామయ్య 

తంగడి వెంకట సుబ్బయ్య. జన శ్రిస్టలం. గుడివాడ 

తాలూకొ జమీగాల్వేపల్లి. వ్యాపారి. క్విట్ ఇండియా | 

ఉద్యమంలో తీవ్రంగా కృషి చేసి, 9-1=1948 నుంచి 

మూడేళ్ళ కఠినశిక్ష 185.1948 న 12 కొరడా 
దెబ్బల శిక్షను అరీపురం జెలులో అనుభవించారు. 

వల భనేని వెంకటకృషయ్య . 
యి రి 

తండి బసవయ్య. జమీగొల్వేపల్తి నివాసి. రైతు నో 

మొదటి (ప్రపంచ యుద్దంలో సిపాయిగా పనిచేశారు. 

1080 లో ఉప్పు సత్యా, గహంలో పాల్గొనుటవల్ల 

6 మాసముల కఠినశిక్ష 15.1980 నుండి రాజమం, డీ 

వెల్లూరు, ఆలీపురం జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

థి 

ఆాలూకా జమీగొల్వే 

పలి. రెతు. 1942 

కిట్ ఇ ౦డియా 

ఉద్యమంలో తంతి 

తీగెలు (తెంచి, నెల 

శ . రోజులు అజ్ఞాతవాసం 

గడిపారు. అనంతరం పోలీసులు అరెస్టుచేసి, కొన్ని 
రోజులుగుడి వాడ, కెకలూరు సబ్జై శృలో నిర్పంధిం 
చారు. . సాత్త్ష్యాధా రాలు లేక విడుదల చేశారు. 



నయరయోదుల భరిత 

వల్లభనేని వెంకటశేషయ్య 

తండ్రీ పిచ్చయ్య. 

గుడవలేెరులో 1908 

లో జననం. విదేశ 

వస్త్ర దహనం ఖాదీ 

పచారం గావించారు. 

1980 లో గుడ్డవల్లే 

రులో కాం(గెసుజెండా 

(పతిష్టాపన చేసినం 

దుకు లాఠీ దెబ్బలకు 

గురయ్యారు... చిన్నాపు పురంలో ఉప్పు తయారు 
చేయగా అరెస్టయి . బళ్ళారి జైలులో 6 మాసాలుశిక్ష 

అనుభవించారు. జైలులో క్షయవ్యాధి రాగా 1936 లో 

కీ ర్రిశేషులచ్యూరు. 

వంగపాటి రంగా రెడ్డి 

తండి శివారెడ్డి" 

జనార్థనపు రంలో 1906 
లో జననం. రైతు. 

గుడివాడ, బందరు 

లలో చదివారు. గుం 

టూరు రాష్త్ర్రకొంటగెస్ 

మహాసభలకు హోాజ 
రయినందుకు ఆరెసు 

చేశారు. 161.1988 
ఒక సంవత్సరం జెలుశిక్ష, రు. 2 వేలు జరిమానా 

విధించారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తుం 

డగా 81-8. 1888 న విడుదలయ్యారు. 1884 నుండి 

1988 వరకూ గుడివాడ తాలూకా కాం(గెస్ అధ్య 

లుగా ఉన్నారు, 1989, 1942 సంవత్సరాలలో తిరిగి 

అరెస్టు అయ్యారు. కమ్యూనిస్టుపార్టీలో చేరారు. 
రె తు ఉద్యమాలలో (పముఖ పాత్ర వహించారు. 

సంఘ సంస్క్టరణాభిలాషి, 1048లో తన (పథమ 

పుత్రికకు వర్ణాంతర వివాహం చేశారు. కొద్దికాలం 

క్యాన్సర్ తో బాధపడి 4-1-1971 న కీర్షిశేషు 

అయ్యారు. 

16 121 

విడయాల కాళహస్త లింగం 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

వీరపనేని 

తండి నాగయ్య. 

జననం 1908 గుడి 

వాడ తొలూకౌ కొమర 

వోలు. రై తు. క్విట్. 

ఇండి యాఉద్య మంలో 

పాల్గొని 14... 10-44 

నుంచి ఆరు నెలల 

కఠినశిక్షను అలీపురం 

లులో అనుభవిం 

చారు. 

వులు 

తం|(డి పీరభ(ద 

య్య, జననం 19086 

గుడివాడ తాలూకొ 

డోకిప్టరు. అలరు. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ 

ములో పాల్గొని, ఆరు 

నెలలు కఠిన శిక్షను 

28-7-1980 నుంచి 

రాజమం డి. అలీష్టరం 

సుబ్బారావు 

తండి వెంకయ్య. 

గుడివాడ తాలూక 

గండేపూడి. 1918 

పాంతంలో జననం. 

క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమ సందర్భంగా 

గండేపూడిలో జరిగిన 

రాష్ట్రివ్యాపిత రహస 

కార్యకర్తల సమా వేళా 
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నికి తోడ్పడ్డారు. రైలు పట్టాల పీకివేత, “టెలిఫోన్ 

తీగెల తెంచివేత కేసులలో 1948 జనవరి 27 న 

అరెసయారు. గుడివాడ, బందరు కైకలూరు సబ్ 

జైళ్ళల్లో 9 మాసాలున్నారు. గుడివాడ పోలీసు 

స్టేషన్లో దెబ్బలు తిన్నారు. 18.10.48 న శిక్ష 

విధించారు. 22-10-49 నుండి ఆరు మాసాలు అవీ 
పురం క్యాంప్ జైల్లో శిక్ష అనుభవించి విడుద 

లయ్యారు. 

వెములవలి గోపాలకృష్లమూ థి 
ap) రిని యా) 

జననం 28_6_ 1020 

గుడివాడ తాలూకా 

వానపాముల. విద్యార్థి 

దశలోనే యుద్ధ వ్యతి 

రేక (సచారంచేసి, 

25-3-1942 నుంచి 

24.1842 వరకు 

ఆలీపురం, బళ్ళారి 

జైళ్ళలో కఠినశిక్ష అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 8-8-1944 న 8 నెలల కఠినశిక్షను, 

రు. 100 |. జరిమానాను విధించారు. రాజమం (డ్రి, 

ఆలిపురం జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. వ్యాయామ 
రంగంలో గణనీయమెన కృషిచేసి, వెయిట్ లిఫింగ్లో 

రా | లు 

కొత రికారు సృషించి, బహుమతులు అందు అలాని a చఎ 

కొన్నారు. 

వేముల కూర్మ ంర్య 

తండి వెంగళయ్య జననం 1008 గుడివాడ 
తాలూకా మల్లవరం. బి.ఎ.ఎల్.ఎల్.బి. 1921 
సహాయ నీరాకరణంలో చదువుకు స్వస్తి చెప్పారు. 

కృష్ణాజిల్లా నాంతం[త్య 

తరువాత విజయవాడ గాంధీ నేషనల్ స్కూలులో 
చేరారు. 1925_217 మధ్యకాలంలో సబర్మతి ఆశ్ర 
మంలో గాందీ సారధ్యంలో నూలు వడుకుట, నేత 
నేర్చుకున్నారు. బెనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీలో 
న్యాయవాద పట్లా పొందారు. 19830 ఉప్పు సతా 
గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. అనేకసార్హ అరెస్టు 
అయ్యారు. లా రీ చార్జీలకు గురయ్యారు, వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో పాల్గొని 912.1940 నుంచి ఆప్రనెలలు 
కఠినశిక్షను వెల్లూరు. తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో అను 
భవించారు. 1882లో ఆంధ హరిజన సేవక్ సంఘం 
కార్యదర్శి. 1987, 1946, 1955 సంవత్సరాలలో 
శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 1946.49 మధ్య 
కాలంలో మ డాసు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా 
పనిచేశారు. 5_8.19870 న కీర్ధిశేషు లై రి. 

శింగవరవు అప్పారావు 

తండి కోట య్య. 

జన్మస్థలం గుడివాడ 

తాలూకా కొమరవోలు. 

రైతు. ఉస్పుసత్యా_గహ 

కాలంలో తూర్పుగోదా 

వరి జి లా సీతానగరం 
సత్యాగ్రహం ఆశ 
మంలో వాలంటీరుగా 

= శిక్షణ పొ౦ దారు. 

మృధాసులో విదేశీ వస్రాాలయాలముందు. పికెటింగ్ 
చేశారు. బందరులో సత్యా(గ్రహ శిబిరంలో వాలం 
టీర్ణకు శిక్షణ గరపుతుండగా ఆరెస్టు చేశారు. 
19-5_1980 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 
రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

శిరిపురపు కష్టమూ ప్ర 
రిం 2 

తండ్రి వెంకయ్య. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ 
ఎలమ్మరు. రైతు. యుద్ధవ్యతి రేక |పచారం సాగించి 

నందుకు అ రెస్తుచేసి, 16-4-1942 న 9 నెలల కనరి 
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శిక్ష విధించారు. బళ్లారి జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు “మేరకు 277.1942 న విడుద 
లయ్యారు. 

శివలెంక మలి ఖొరునరావు 
య ల 

తం(డి నీవ 

(బహ్మోం. జ ననం 

18-1-1894 గుడివాడ 

తాలూకా ఎలకురు. 

బందరులో హైస్తూలు, 

కాలేజీ _బిద్య పూర్తి ది 

చేసి హెచ్రాబాదో 

వైద్య విద్యాలయం 

నుంచి ఎల్.ఎమ్.ఎస్,. 

డిప్లామా పొందారు. విద్యార్థి దశలో బందరులో 

భిపన్ చం దపాల్ ప్రసంగం విన్నారు. 1926 లో 

విజయవాడలో వె వై ద్యవృత్తి తిని (పారంఖించారు. ఉస్పు 

సళ్యా(గ్రహ హంలో పాల్గొన్నారు. 21.6_.1980 న 

రెండేచ్ళు కఠిన శిక్ష, రు. 200|- జరిమానా విధిం 

చారు. గాంధీ, ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 12.83-1931 న 

విడుదలయ్యారు. విజయవాడలో పీపుల్స్ హాస్పిటల్ 

స్టాపించి, 1982 శాసనోల్లంఘనంలో లాఠీచార్జీ లకు 

గాయపడిన అనేకమంది స్వాతంత్ర్య సమర యోధు 

లకు చికిత్స చేశారు. 

శటివలి వెంకటరత్నం 
రు ౧ 

తండి సీతయ్య. గుడివాడ తాలూకా దొండపాడు. 

రైతు. ఉప్పుసత్యాగహ ఉద్యమంలో గుడివాడలో 

షేధ ఉత్తరువులను ఉల్లంఘించి సభ జరిపారు, 

17.6=*80 నుండి రెండేళ్ళ కఠిన శిక్షను రాజమం్యడి, 

తంజావూరు, తిరుచినాపల్లి , అలీపురం, దిళ్శారి. 

జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. జాతీయ కవిః 
జమీందారీ వ్యతిరేక గేయాలు రచించారు. అనేక 

గామాలలో జాతీయ గేయాలు పాడుతూ జాతీ 

యోద మం, జమీందారీ వ్యతిరేక (ప్రచారం చేశారు. 

కీ ర్రిశేషులు. 

ఈదుర మద్దాలి 

1282 

సప్సా యల్ల య్య 

తండి అక్కన్న. 

గుడివాడ తాలూకా 

గండేపూడివా స్తవ్యులు. 

వ్యవసాయ కార్మికులు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

27-1-48 న అఆ సు 

చేసి కె కిలూరుు, బందరు 

సబ్ జె జైళ్ళలో 10నెలలు 

ఉంచారు. [18-10-44 న 9 నెలల శిక్ష విధించ 

బడింది. హెకోథ్ట్డలో కేసు కొట్టి వేయగా 25. 11.48 న 

విడుదలయ్యారు. 

సవా రొములు 

తండి పాపన్న. 

సుమారు 1806లో 

గా మంలో జన్మిం 

చారు. నివాసం గండే 

పూడి (గుడివాడ తా॥) 

రె తు. కీ కట్ ఇండియా 

డ్ ద్య మ సందర్భాన 

పుట్లచెరువువద్ద రె లు 

పట్టాలు తొలగించటంలో పాల్గొన్నారు. 20. 1 1948న 
ర అట 

9 'మూసములు కఠిన శిక్ష ఏిధించారు. అలపురం 

జె లులో శిక్ష అనుభవిస్తుండగా కృష్ణా జిల్లా సెషన్సు 

బడ్డి వుత్తరవు ప్రకారం 9_2_1946 న బెయిలు ప 

విడుదలయ్యారు. కీ ర్రిశేసులైరి. 
[౯ 

సేంగారవు యకోదమ్మ 

కండి వల్ల భనేని వెంకటరత్నం. భర్త రామ 

శాస్తు)లు. జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకౌ జమీగొల్వే 

పల్తి. శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని 25 6 1982 నుంచి 

సంవత్సరం "కఠిన శిక్షను ' వెల్లూరు, కన్ననూరు 

జె ళృలో అనుభవించారు. 
ఇహానపవా యమన ల య 
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సెంహా ది బసవలింగాబచారి 

తండ్రి భోజయ్య, జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకా 
మోస్మరు. స్వర్ణ కారులు. “హారి కథకుడు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, 81-8-1942 నుంచి 

14 నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం జె జై లలో అనుభ 
వించారు. 

గుడివాడ తాలూకా వురుటూరు వో _ప్తవ్యులు. 

(గా మోద్యోగి, 1920-21 సహాయ నిరాకరణోద్యమ 

ఫలితంగా తన వెట్టి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చారు. 

సూరవనేని వెంకటేశ్వరరావు 
తం(డీ రామకృష్ణయ్య. జననం 1 గుడివాడ 

తాలూకా కురుమద్దాల్' రె తు. వ్యష్షి సత్యా గహంలో 

పాల్గొని, 17_ 11941 నుంచి మూ డునెలలకఠినశిక్షను 

వెల్లూరు, అలీపురం, జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో బందరు. విజయవాడ రోడ్డుకు 

గండి కొట్టడంలో పాల్గొ న్నారు 

సూరవనేని. రామచం దరావు 
తండి రాఘవయ్య. జన్మస్థలం కైకలూరు 

తాలూకొ కలవహ్తాడి. నివాసం గుడివాడ తాలూకౌ 

కొమరవోలు. రె తు. పిన్నవయస్సులో నే కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. రె లుపట్టాలు 

పెరికి వేత కేసులో ముద్దాయి. డి. ఐ= ఆర్. క్రింద 

ఆరెస్టు చేశారు. సంవత్సదం కఠినశిక్ష విధించారు. 
మైనరు కావటంవల్ల రు 1980 /-లు బాండు పై 

విడుదల చేశారు. 

సూరపనేని వెంకటేశ్వరరావు 
గుడివాడ తాలూకౌ 

కొరిమర్ల వాస్తవ్యులు. 
1941లో వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో పాల్గొన్నారు 

రాయవెల్లూరు, అలీ 

పురం "జెళ్ళలో శిక్ష 

అను భష వించారు. 

1942లో విజయవాడ 

| బందరురో డ్డులో మల్లా 

పహరికాల్వకుగండికొ ట్రిరాకపోక లు స్తంభి ౦పచేయగా, 

కృష్ణాజిల్లా న్యాతంత్య 

కొరిమర్హ (గ్రామానికి రు, 1600 సాముదాయక జరి 

మానా “విధించబడింది. 1949లో ఈ జరిమానాను 

కౌం(గెస్ మంత్రివర్గం వాపసు యిచ్చింది. జిల్లా 

కౌంగెస్ కమిటీకి సంయుక్త కార్యదర్శిగా పని 

చేశారు. (ప్రస్తుతం కృష్ణాజిల్లా స్వాతం(త్ర్య్య సమర 

యోధుల 'అర్యవరా శః సంఘ సభ్యులు. 

సూరవనేని గొ పాలకృష్ణ య్య 

తండి చలమయ్య 

జన్మస్థలం గుడి వాడ 

తాలూకౌ పాముల 

సాడు. రైతు. ఉప్ప 

స త్యా గ హం౦లొో 

అరెస్టు అయి, 4.7.80 

నుంచి ఆరునెలల కఠిన 

శిక్షను రాజమం డ్రి, 

ఆలీపురం జె జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. . శాసనోల్ల ంఘన కాలంలో మహిళా 

వాలంటీర్ల కు భోజనం పేట్టినందుకు రు, 1000 |- లు 

జరిమానా విధించారు. 22-6.1982 నుంచి 6 నెలల 

కఠిన శిక్షను రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. 

తూరు కృషా కాం గెస్ సంఘ కౌరందర్నిగా వని 

చేశాడు లజ = కః 

గోపాల కృష్ణయ్య 

గారి పత్ని. 1912లో 

జననం. గుడివాడ తా॥ 

పాములపాడు వౌస 

వ్యులు. శాసనోల్తంఘ 

నోద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 2£5-5-8ి2న 

నండివాడలో అరెస్టు 

అయారు. 2?.6-82న 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించబడింది. వెల్లూరు, 

కన్ననూర్ జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

నూరి పెది కృష్ణమూ రి 
ద అణ క 

జన్మస్థలం గుడివాడ తాలూకొ బేతవోలు. 1900. 

81 శాసనోల్ల ౦ఘనంలో పాల్గొని, రెండు నెలల కరిన 

శిక్ష అనుభవించారు. 
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గన్నవరం తాలూకా 
ముంందునూ రం 

అనే మలి ఖారునుడు 
గం దో జ 

తండ్రి వీర 
భ|దయ్య. గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు 

(గామ నివాసి. రైతు. 

1920=21 లో రామ 

దండులో పనిచేశారు. 

హరిజనుల వద మంచి 

నీళు తాగగా వీరి 

. పెద్ద లు బంగారంతో 

నాలుక కాల్చి. శుద్ధి చేశారు. 1930 ఉస్పు సత్యా 
గ్రహం సందర్భాన ఉప్పు పొట్లం వేలం వేయగా, 

వీరు రు. శీ లకు ఉప్పు పొట్లం కొన్నారు. అలా 

ఉప్పు పొట్లం కొనడం అప్పుడు" నేరం. తాటి గెలలు 

నరికివేత " కార్యక్రమంలో ఒకే రోజున 70 తాటి 
గెలలు నరికారు. రెడీ రహస్య పత్రిక నిర్వహణకు 

తోడ్సడ్డారు. 7-8-1984 న 6 మాసాలు కఠినశిక్ష 

విధింపచిడింది. రాజమం డి, బరంపురం జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. 15-6-92 న 6 మాసముల శిక్ష 

రు. 200 జరిమానా వి ధింపబడి౦ది. జరిమానా 

వసూలుకు జ ప్తకు రాగా ఎవరూ పాట పాడలేదు. 

సహకార సంఘాలలో పనిచేశారు. తా మహ్మత్ర 

గ్రహీత. జిల్లా స్వాతం త్య సమరయోధుల సంఘ 

కార్య వర్గ సభ్యులు. పీరు జిల్లాలోని ప్రతి అభ్యుదయ 

కార్య(క్రమంలోనూ పాల్గొన్నారు, 16_6_1981 న 

కీ ర్రిశేషలయ్యారు. 

అన్నె సత్యనారాయణ 

తండి క్ కోటయ్య. గన్నవరం తాలూకా ముదు 

నూరు వొ _స్పవ్యులు. 1980-32 శా సనో ల్లి ంఘ 

ఉద్యమ కాలంలో రహస్య పిక “రెడి” నడప 

టకు సహాయపడ్లారు. 
a 

అన్నే అంజయ్య 

తం (డీ వెంక 

టా(ది. జననం - 1985 

గన్నవరం తాలూకా 

ముదునూరు. 1920 

సహాయ నిరాకర 

ఇకో ద్య మంలో వోలం 

టీరుగా చేరి, వాలంటీర్ల 

శిక్షణ కోసం “వాల్మీకి 
ఆ(శమంి స్థాపించారు. ee — 

గాంధీజీ ఆదేశానుసారం మాజీ హైదరాబాద్ సంసా 

నంలో ఖాదీ పచారానికి అనేక కేం_దాలు స్థాపించారు. 
ఉప్పు సత్యా(గహంలో ఒక దళానికి నాయకత్వం 

వహించి అరెస్టు అయ్యారు. ఆరు నెలల కఠిసళిక్ష, 

రు 1000/- జరిమానా విధించారు. చరా స్తిని వేలం 

చేసీ, జరిమానాను రాబట్టుకొన్నారు. 1982 శాసనోల్లం 

ఘనంతో అరెస్టు అయ్యారు. ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు 1000 జరిమానా విధించారు. పూరిజనోద్దరణకు 

విశేషంగా కృషి చేశారు. 1940 లో వయోజన విజ్ఞాన 

పాఠశాల స్థాపించారు. 1942 క్వీట్ ఇండియా ఉద్య 

మానికి వాలంటీర్హను తయారుచేశారు. 1941 ఉద్యమ 

కాలంలో రహస్య జీవితం గడిపారు. 1982 లో 

“రేడీ” రహస్య పత్రికను, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 

కాలంలో “కాంగెస్” రహస్య పత్రికను నడిపారు. 

24-12_1942 న డి. ఐ. ఆర్. (కింద అరెస్టు చేసి, 

4_.9=1946 వరకు దామో, అమరోతి,. వెల్లూరు 

జైళ్ళలో డిటెన్యూగా నిర్బంధించారు. సుభాస్ ' 

చం(దటోస్ స్థాపించిన ఫార్వరు బ్లాక్ ఆంధ శాఖకు 

అధ్యక్షులు. “మాతృభూమి” పత్రికకు మూడేళ్ళు 

సంపాదకులు. కృష్ణాజిల్లా స్వాతం్యత్య సమర యోధుల 

సంఘానికి 1974-75 స ౦ వ త్స ర ౦లో ఛైర్మన్. 

22_6_1975 న హైదరాబాద్లో కీ ర్తిశేషులెరి. 
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తండి. నాగయ్య. 

జననం 16-18-1810 

గన్నవరం తాలూకా 

ముదునూరు. హిందీ, 

ఆంధ, సంస్కృత 

భాషలలో పండితులు. 

ఉప్పు సత్యా గహంరో 

పాల్గొని, 21-5-1980 

a నుంచి తొమ్మిది నెలల 

కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, వెల్లూరు, అలీపురం జె జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 1992 లొ") ఉ త్రర్యపదేళ్లో శాస 

నోల్లంఘనంలో పాల్గొని 1982 జనవరి నుంచి 18 

నెలల కశిన శిక్షను _ఫెజాబాద్ , లక్నో, ఇటావా 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. మాజీ నైజాం సంస్థానంలో 

1838 లో ఆర్య సమాజ్ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు: (స్తుత నివాసం హైదరాబాద్ = 

అన్నె సు|బహ్మణ్యం 

అం వెంకట 

క్క ష య్య్యః ముదు 

నూరులో 22.8. 1891 

లో జననం. 

1916 లో “హోం 

రూల్” ఉద్యమం వల్ల 

(పభావితు లయ్యారు, 

1919 లో రౌలట్ చట 

వ్యతిరేక ఉద్యమంలో 
వుపన్యా సాలిచ్చారు. 1921 లో విజయవాడ కౌం|గెసు 

సభలకు హాజరయ్యారు. కాం గెస్ వుద్యమాలలో 

పాల్గొంటున్నందుకు వీరి మాగాణి భూమిని మెట్టగా 

మార్చడానికి (పభుత్వం (ప్రయత్నించింది. అరెస్టు 

వారెంటు కూడా సిద్ధం చేసింది. చౌరీ చౌరా సంఘటన 

వల్ల గాంధీజీ ఉద్యమ విరమణకో (ప్రభుత్యం వీరిపై 

చర్య తీసుకోలేదు. 

అన్నె అంజయ్యగారి నాయకత్వాన “వాల్మీకి 

ఆశమం”లో నెలకొల్పిన జితేంద్ర _గంథాలయ 

కార్యదర్శిగా రాజకీయ ప్రచారం చేసినందుకు 

క్ష ప్లాజిల్లా న్వాతంైత్య 

(పభుత్వం ఆ గ్రంథాలయాన్ని నిషేధించి తాళం 

వేశారు, 

1982 లో రహస్య పుత్రిక “రెడీగకి వ్యాసాలు 

రాశారు. 1982 జూన్లో సత్యాగ్రహం వేసినందుకు 

12 నెలలు శిక్ష, రు. 400 జరిమానా విధించబడింది, 

రాజమం డి జై జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. జరిమానా 

వసూలుకొ రక జ ప్త తేగా, ఎవరూ వీరి భూములను 

కొనలేదు. అనేక సార్లు లాఠీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. 

1925 లో అంటరానితనం పోగొ'ప్రేందుకు కృషి 

చేశారు. 1990 లో తన బావులలో నీళ్ళని హారిజను 

లను వాడుకోనిచ్చారు. 16-12-1988 న ముదునూరు 

గాంధీజీ విచ్చేసిన సందర్భంగా హరిజన దేవాలయ 

పవేశం జరిగింది, అన్నె అంజయ్యగారితో పాటు 

పీరు కూడా ఇందుకు కృషి చేశారు. 1940 లో తన 

ఇంట గోరా గారిచే నాస్తికోపన్యాసా లిప్పించారు.. 
తన కుమా _ర్టెకు వర్ణాంతర | వివాహం చేశారు. (ప్రకృతి 

చికిత్సలో "కృషి చేశారు. వాలి. 1880 న (ప్రమాద 

వళాత్తున మృతి చెందిరి. 

అన్నే పరమానందం 

త౦।(డ్రి సు (_బ 

హ్మణం. జననం 

1919 గన్నవరం 

తాలూకొ ముదునూరు. 

రెతు. చిన్నవయస్సు 

లోనే గోడల సె 

జాతీయ నినాదాలు 

రాయడం, కలు గీత 

చెట. గెలలు" నరక 
డంలో పాల్గొన్నారు. 1042 క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో లె లుపట్టాలు జరికివేత, తంతితీగల (తెంచి 

వేత కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు. 1948 మార్చిలో 

కడపబి ల్లా పులివెందులలో ష్ తులను, యువకులను 

సమీకరిన్తూ అరెస్టు అయ్యారు. 15 రోజులు పలి 

వెందుల సబ్ జె "లులో నిర్పంధంలో వున్నారు. 

కడపజిలానుంచి (ప్రభుత్వం బహిష్కరించగా, తిరిగి 
య 

కృషాజిలాకు వచ్చారు. 
అ ౧ 
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ఆదం బూన్ 

గుడివాడ తాలూకొ 

నివాసి. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 1948లో 

గన్నవరం తాలూ కౌ 

ముదునూరులో సత్యా 

(గ్రహం చేసి అరసు 
శు 

అయ్యారు. తీ వమైన 

గురయ్యారు. 

కంభంపాటి వెంకటేశ్వరరావు 

తండ్రి భీమయ్య. జన్మస్థలం గన్నవ వరం. cl తు. 

18-4.19892 న జరిగిన జలియనొవాలాబాగ్ సంస్మరణ 

దినం పాటించి, లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. తిరిగి 

శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 26.7..1982 న 

ఆరు నెలల కఠినశిక్ష, రు 50/... జరిమానా విధించారు. 

రాజమం డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

కలహాల సూర్య వకాశరౌవు 

తండ్రి రత్తయ్య. 

ముదు నూ రులో 

1912లో జ న్కి౦ 

చారు రె తు. 1982.88 

శాసనోల్లంఘన వుద్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

1942 కిట్ ఇండియా 

వుద్య మంలో పాల్గొని, 

అ ౦ స్సు కాకుండా 

తప్పించుకున్నారు. తర్వాత అరెస్టుచేసి విడుదల 

చేశారు. కొంగెసు సంస్థలో అనేక పదవులు నిర్వ 
హించారు. జిల్లా హరిజన సేవక్ సంఘానికి అధ్యక్షులు 

గానూ, భారత సేవక్ సమాజ్ కన్వీనరుగాను పని 

చేశారు. (గంథాల యోద్యమంలో పనిచేశారు. 

1.770 నుండి ఆరేళ్ళపాటు ఆంధప్రదేశ్ శాసన 
మండలి సభ్యులుగా వున్నారు. 

లా రీ చారీ కి. 
ష్ 
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తండి వీరయ్య. 

ముదునూరు ని వౌ సి 

రెజు. డీ స్ప స త్యా 

(గహ ఉద్యమంలో 

పా లొ న్న౦దు కు 

7.8. 89 న ఒక సంవ 

త్యారంకఠిస శిక్ష 

విధింపబడింది. రాజ 

మండి, బరంపురం 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

కురా” వెంకటరత్నం 

తం|డి కృషయం?. 

ము న నూ లే వ్ 
1908 లో జ న న. 

క్ర ల్లు దుకాణాల వద్ద 

పికీటింగ్, తాటిగెలలు 

న రికి నందుకు 

21-5-80 న 9 నెలలు 

కఠినశిక్ష విధింస బడి ౦ది. 

రాజమం డి, కోయం 
బత్తూరు, అలిపురం, క్యాంపు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

నించారు. రహస్య ప తిక డ్డ నిర్వహణలో 

తోడ్పడ్డారు. శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొనగా 

18.6- 1932న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు, 1000 

జరిమానా విధింపబడింది. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో అజ్ఞాతంగా వుండి. రహస్య ప తిక 

“కాంగస్” నీర్వపూణకు తీవ కృషి చేశారు. 

7_7..1964 న కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

కుర వెంకట రామయ్య 

తండ్రి భీమయ్య. 
గన్నవరం తాలూకౌ 

ముదునూరు తలో 

1910లో జన్మించారు. 

రైతు. శాసనో ల్లంఘ 

నోద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 7-9-80 న 

ఒక సంవత్సరం కఠిన 
శిక్ష విధించబడింది. 
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రాజమం(డి, బరంపురం జె ళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

ఆ తరువాత నిర్మాణ ఈ కనంలా పనిచేశారు. 

1958 లో కీ ర్రిళషులై 

కొరి వెంకటదొసు 
co 

గన్నవరం తాలూకా ముమనూరు వాస్తవ్యులు. 

1989-832 శాసనోల్లంఘన ఉద్యుమ కాలంలో వెలు 

వడిన రహస్య పత్రిక “రెడీ” నడుపుటలో సహాయ 
పడ్డారు. 1942 ఉద్యమంలో విజయవాడ సబ్ జై లు 

నుంచి తప్పించుకు వచ్చిన కిట్ ఇండియా ఉద్యమ 

ఆర్లనై జర్ కులకర్ణి కి ఆశయ మిచ్చారు. 

కొరి వినులాదేని 
య 

తం౦ [డి వి.తారక 

1దిహశ్టం. ముదు నూ 

రులో జననం. నూజి 

వీడులో ని వాసం. 

వెంక టదాసుగారి పత్ని, 

1982 శాసనోలంఘన 
ణం 

వుద్యమంలో పాల్గొని 

పలుసార్లు అరెస్టయ్యి 

సబ్ జై లులో వున్నారు. 

కొమ్మూరి నరసయ్య 

తం డిరామస్వామి 

ముదు నూరు లో 

16.10 _19018 లో 

జన్మించారు, 1930లో 

తాటిగెలలు నరుకుట, 

కలు దుకాణాల 

పికెటింగ్, విదేశ వస్త 
బట హీ ష్క రణ 

ఉద్యమాల్లో పాల్గొ 

న్నారు. 

1991 లో ముదునూరు కౌం[(గెస్ శివిరం బాధ్యత 
వహించారు. రహస్య పత్రిక “రెడీ” నిర్వహణకు, 
పంసకానికి తోడ్పడ్డారు. 1982 లో 7 సార్లు లారీ 
ఛార్జికి గురయ్యారు. 18-4-1982 న జాతీయ వారో 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం/త్య 

త్సవ సందర్భంగా విజయవాడ వినాయకుని గుడివద్ద 
యూరోపియన్ సారెంటు (ప ల్యేకదళం జరిపిన లాఠీ 

ఛార్జీలో ఏరు స్పృహతప్పి పడిపోగా రెవస్ కొలున 

గట్టున పడ వేసి పోయారు. పీపుల్సు హాస్పటల్లో 

చేర్చగా 8 రోజులకు స్పృహ వచ్చింది. చాలాకాలం 

వరకూ కాళ్ళు స్వాధీనానికి రాలేదు. 

పోలీసు ల స్వాధీనంలో వున్న కాంగైస్ ఆఫీసు 

“ఆం ధరత్న భవన్” తాళం బద్దలుకొట్టి స్వాధీన 

పర్చుకోడానికి ప్రయత్నించిన దళంలో వీరు వున్నారు. 

6_9=1932 లో ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష రు. 7గ్ 

జరిమానా విధించారు. 6_9_1982 నుండి 18-6.88 

వరకూ రాజమం డిలో శిక్ష అనుభవించారు. 

కాళ నాగేశ్వరరావు (ఉరఫ్ కానా) 

తంగడి. (ప్రకాశం. 

20-2. 1920 న ముదు 

నూరులో జన్మించారు. 

1942 కిక ట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

మొదటిసారి 1(మాసాల 

శిక్ష 27.0465 నుండి 

అలీపురం క్యాంపు 

జ అలో అనుభవించారు. రెండవసారి శ్._4.44 నుండి 

6మాసాలు కఠిన శిక్ష అదే జైలులో అనుభవించా రు. 

భూస్వామ్య వ్యతిరేక ఉద్యమం రిఫపోరు “సేకరించు 
వ్ 

టకు తెలంగాణాలో పర్యటించారు. 1045 నుండీ 

1947 వరకూ గాందీ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు. 1947 

నుండి 1948 తెలంగాణాలో ఫేట్ కార్యగెస్ ఆధ్వ 
ర్యాన నిజాం వ్యతిరేక ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. 

కౌందిశీకుల సమస్య పై నివేదిక ఎ. ఐ. సి. సి*కి, 

హెదరాబాద్ సైట్ కాం గెస్కు సమర్పించారు. 
రా 

(పనుత నివాసం నల గొండజిలా సూర్యాపేట. 
par.) ae) (ag) 



నయరయోధుల చం/త 

గంతా చెంకటగిరికావు 
mn) 

తం(డ్రి లక్ష్మయ్య. 

1892 లో జన్మిం౦ 

చారు. గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు 

వాస స వ్యులు. 1980లో 

ఆబ్బారీ పికెటింగ్లో 

పొల్గొనగా అరెస్టు చేసి 

వదలి వేశారు. అస ఎల 

శతా నివాంణ, హరిజనులతో సహ పంక్తి భోజనం, 

హరిజనులను బావులలో నీరు తోడుకో నివ్వడంవంటి 

సంస్కరణో ద్యమాలలో పాల్గొన్నారు. ఏరి ఇంటనే 

“రెడి” అనే రహస్య సెక్సో సైయిల్ ప _తికమ్ముదించ 

బడేడి, ఆ ప తిక పంపిణీలో " పాల్గొన్నారు. కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టు అయి, గన్నవరం 

సబ్ జై లులో కొన్నాళ్ళు నిర్బంధంలో వున్నారు. 

1949 లో వారంట్ జారీ చేయడంతో శ మాసములు 

రహస్య జీవితం గడుపుతూ ఉద్యమానికి తోడ 

డారు, 
0 | 

గుత్తా రాజారౌామమోహన్ రాయ్ 

తండి వెంకట గిరి 

రావు. గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు. 

1080, 1932 ఉద్యమా 

లలో 11 సంవత్సరముల 
వయస్సులో నే రహస్య 

ప(తిక “రెడి” ని చుట్టు 

(ప్రక్కల గామాల క 

తీసుకువె ళ్ళి అక్కడ 

పంచారు. 1940, 1942 ఉద్యమాలలో “న్వతం త్ర 

భారత్” రహస్య ప్మతికను పంపకం చేయడమేగాక 

(గ్రామాలు తిరిగి, యుద్ధానికి టిటిష్ (ప్రభుత్వానికి వ్యతి 

రేకంగా ప్రచారం చేశారు. ఆ సందర్భంలో 1942 న 

ముదునూరుగామంలో వీరినితీ(వంగాలారీలతో మో దారు. 

1940 సం॥లో రాయలసీమకు వెళ్ళి అక్కడ రై తుః 

యువజన, కూలి సంఘాభథన్లు . నిర్భాటు. చేశారు ఆ 
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సందర్భంలో రాజంపేటలో 56-1948 న డి.ఐ.ఆర్ 

(కింద వీరిని అ రెస్టుచేసి 25 రోజులపాటు రాజం 

పీట సబ్ జైలులో వుంచారు. ఆ తరవాత కూడా 

స్వరాజ్యం వచ్చేవరకూ (టటిష్ (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరే 

కంగా వీరు పని చేశారు. న 

నావరొల వెంకట నారాయణ 

తండి సు బహ్మ్ 

ణ్యం. ముదునూ రులో 

14=-7_1909 లో జనిిం 

చారు. _బహ్మాచారి. 

ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగా 

నికిరాజీనామాచేసి,శాస 

నోల్లంఘన డీ ద్య మ 

కాలంలో విజయవాడ 

లోని ఆం(ధరత్న భవ 

నం పోలీసుల సా్యధీనం నుంచి విముక్తికి జరిపిన 

సత్యాగ్రహంలో మరో 5గురితో పాటు పాల్గొనగా తీవ 
మైన లారీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. 6_9_19832: న 

వివిధ సెక్షన్ల (కింద మొత్తం ఒక సంవత్సరం 

కరినశిక్ష ప. 75 లు జరిమానా విధింపబడింది. రాజ 

మండి జె లులో, లాహోరు కుట కేసు స్వాతంత్ర్య 

యోధులు . శవకుమారశర్య, జయదేవకుమార్ , విజయ 
కుమార్ సినాలు నిరసన [వతం చేసిన సమయంలో 

వారికి సేవ" చేసినందుకు, ఇతర విధాల సాయపడి 
నందుకు 15 రోజుల చొప్పున 4 సార్లు కాళ్ళకు ఇనుప 
బేడీలు గొలుసులు వేశారు. శిక్ల కొల౦లోని 

రెమిషన్ రద్దు చేశారు. తన సహచరులంతా ముందు 

విడుదల కాగా 24-8-89 న వీరిని విడుదల చేశారు. 

చుండూరు నాగేం దాచారి 

_ జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు, 

1930 శాసనోల్లంఘనంలో ఫాల్గొన్నారుం 
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చుండూరు నాగభూషణం 

తండి పుల్లయ్య. 

ముదు నూ రు. 

1980.82 ఉద్యమా 

లలో పాల్గొన్నారు. 
రహస్య బులి కెన్లు 

పంచినందుకు గాను 

అరెస్టు చేసి 1982 

ఆగస్టు 8 న ఒక సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్ష, క 

రు. 100 లు జరిమానా విధించారు. రాజమండి 
జై లులో శిక్ష ననుభవించారు. 18-6- 1938 స విడుద 

లయ్యారు. 

తుమ్మల సత్యవతమ్మ 

తండి బొప్పన 

గంగయ్య. భర్త రామ 

కృష్ణయ్య. 1902 న 

గన్నవరం తాలూకా 

తిమిరశలో జననం. 

1996 నుండి రాజకీ 
యాలలో పా ల్లొ 

న్నారు. బందరులో 

. ప ఉప్పు పండించినపుడు 
అరెస్టుచేసి దూరంగా వదిలేశారు. విజయవాడలో 

విదేశవ స్త్ర బిహిష్క-రణోద్యమంలో 20 రోజులు 
పికెటింగ్ చేయగా అరెస్టుచేసి వదలి పెట్టారు. ఓసారి 

పోలీసులు రంగునీళ్ళు చల్లారు. మరోసారి పగలంతా 
ఎండలో నిలబెట్టి భోజనం లేకుండా చేశారు. 

ఏకవ స్ర్రను చేశారు. దుర్గగుడిమీద రెండురోజులుంచి 
వదిలారు. తాడేపల్లి లో "విరు పికెటింగ్ చేయగా, 

భోజనం, మంచినీళ్ళ లేకుండా చేశారు. యలనురులో 
విదేశ వసా9లను తగలబెట్టగా, 2.5.82 న ఒక 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష రు. 100 జరిమానా విధింప 

బడింది. (జరిమానా చెల్లించకపో తే ఒక నెల శిక్ష 

అదనం) రాయవెల్లూరులో | 6 మాసాలు, కన్ననూరులో 

6 మాసాలు శిక్ష అనుభవించారు. 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం (త్య 

తుమ్మల సతారామయ్య 

గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు వా' తి 

1980 ఉద్యమంలో పాల్లొన్న ందుకు ఆరు నెలల శ్ 
రు. 108 జరిమానా నిధింపబడింది. | 

తుమ్ముల రామచం[దరావు - (| 

తండి (బహ్మయ్య 
జననం 277.1920 

గన్నవరం తాలూకా 

ముదునూరు. రెతు. 

చిన విన్నతనంలోనే గోడ 
పె జొతీయ నినా 

దాలు రాసే కార్యక 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

1939 లో కాం(గెస్ మ 

లోని అతివాద యువక నాయకులు ఏర్పాటుచేసిన, 
స్వచ్చంద సేవాదళ శిక్షణా శిబిరంలో శిక్షణ పొంది 
అనేకమంది యువకులకు శిక్షణ 'గరిపారు, కిట్ 
ఇండియా . ఉద్యమంలో 11.10.1842 న అరెస్టు 
అయ్యారు. కొన్నిరోజులు గన్నవరం సబ్ జై లులో 
నిర్బంధంలో వున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 
వుంటున్నారు. 

తుమ్మల శ్రి రాజ వెంకట 

నారాయణరావు 

తండ్రి నాగభూషణం. గన్నవరం తాలూకా 
ముదునూరు వా స్తవ్యులు. శాసనో ల్లంఘనోద్య మంలో 

పాల్గొన్నారు. రు. 200 జరిమానా వసూలు ' చేయ 
బంది. 147-82 నుండి ఆరు నెలల కరినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండి జైలులో శిక్షననుభవిం 

చారు. | 

తుమ్మల కోటయ్య 

తండి శోభనాద్రి. జననం 15-7-1800 న గన్న 

'ఫాల్లొన్నారు. ఉప్పు 

సహాయ చలాతరజోభ్యమంరో 

సత్యా(గహంలో పాల్గొని 

215-1990 నుంచి 9 నెలల కఠిన శిక్ష రాజమం(డ, 

"వెల్లూరు,  అలీప్పరం జైళ్ళలో అనుభవించారు. 1992 



నయరయోధుల చర్యతో 

శాసనోల్లంఘన కాలంలో (ప్రజలను ఎంతగానో (ప్రభో 
వతం “చేసిన రహస్య ప, త్రిక “ రెడ్ర*లో అనేక 

వ్యాసాలు, ఉ _త్రేజకరమైన గేయాలు (పచురించారు. 

26_7_ 92న రెండెచ కఠినకశిక్ష విధించారు. రాజమం డి, 

బళ్ళారిజై శ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 29=8=1988 న 

(పభుత్వం ఉత్తర్వు మేరకు విడుదలయ్యారు. తిరిగి 
క్విట్ ఇండియా వుద్యమంలో పోలీసు నిఘా నుంచి 

తప్పించుకుని మ్యద్రాసుకెళ్ళి తిరిగి రాగా. 80-4-1948 
నుంచి మూడు నెలల పాటు అలీపరం జె లులో 

నిర్బంధించారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ ను బిటిష్ (ప్రభుత్వం 
డిస్మిస్ చేసింది. 18-12-1976 న కీ ర్హిశేనులై రి, 

తుమ్మల చెల బృయ్య 

తంగడి దిహ్మయ్య. 

జననం 1920 గన్నవరం 

తాలూకా. ముదునూరు. 

సంఘ సేవకుడు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, 27.8. 18048 

నుంచి అలీపురం కైలు 

లో 10 మాసాలు కఠిన 

శి క్ష అనుభవించారు. 

జైలునుంచి విడుదలఅయిన వెంటనే, 
డ్: ఐ. ఆర్. [కింద మద్రాసులో అరెస్టు చేసి, 

ఎగ్యూర్ చీఫ్ (పెసిడెస్సీ మేజిసే స్రేట్ ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్ష విధించారు. ఆలీపురం జె ర లులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. అనంతరం కమ్యూనిస్తు “షార్తీ లో చేరారు. 

ఇ౧నొౌరొెొయణ 
తి 

త౦ [డి వెంక 

టా(ది. ముదునూరు 

నివాస ౦0, రెతు. 

జననం 18_1-1898. 

తుమ్మల పెద సత 

కాం(గెస్ వలంటీరుగా 

చేరారు. నంద మూ 
రులో కొందరితో కలసి 

తాటి గెలలు నరక 

వోగా “తాటి గెలలు నరికితే వలంటీర్లను నరుకుతాం” 

1930 వుద్యమంలో 
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అనీ పాటదార్లు జెదిరించారు. వీరు సాహసించి 

గాంధీజీ వుడ్దేశాలను వివరించి తన (ప్రాణాన్ని ఒడ్డు 

తానని గెలలు నరకడానికి పూనుకున్నారు. గెలలు 

నరక్రవద్దని పాటదార్లు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించారు. 

(గామ పెద్దలు వౌరికి నష్టపరిహార మిచ్చి గెలలు నరక 

డానికి తోడ్పడ్డారు. 500 మంది రిజర్వు పోలీసులతో 

సర్కిల్ ఇన స్పెక్టర్ ముదునూరును చుట్టుముట్లాలని 

(పయత్నించగా కాం గెస్ వలంటీద్ల స్వచ్చందంగా 
సర్కిల్ వద్దకు వెళ్ళి అరెస్టుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆసంద 

ర్భంలో (గ్రామస్తులు పీరినీ ఊరేగించి వీడో్కో-లిచ్చి 
జె జెలుకు పంపారు. 21.5..80 న అలా అరెస్టయిన వలం 

టీర్లలోవీరొకరు. వీరికి రెండుసె సెక్షన్ల (కింద $మాసాల 
శిక్షవిధింపబడింది. రాజమండ్రి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో నిక్ష 

అనుభవించారు. 

తుమ్మల సేతారామ చౌదరి 
_ తండ్రి శేషయ్య. గన్నవరం తాలూకా ముమనూరు 

వా_స్టప్యులు. రైతు. ఉస్వు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో 

పాల్గొని 20.8.80 న 6 నెలల శిక్షను రాజమండ్రి 

జై లులో అనుభవించారు. 

తుమ్ముల వెంకట సుబ్బయ్య . 
తండ్రి శేషయ్య. | 

ముదుదూరులో 1896 

లో జన్మం చారు 

రహా స్య ప(త్రిక 

“ర3ఊని [గామాలలో 

పంచారు. 18-4-1982 

న జలియన్ వాలాబాగ్ 

దిన ౦ సందర్భంగా 

విజయవాడ అన్సారీ పార్కులో జెండా ప్రతిష్టాపన 
చేసినందుకు తీవంగా పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. 

పీరి ఎడమ చేయి, ఎడమ కాలు విరిగింది. “ఆస్పత్రిలో 

కోలుకోని తిరిగి సత్యా గ్రహం జరి పి నందుకు 

80-2-82 న 6 మాసాలు శిక్ష, రు. 200 జరిమానా 

విధించారు. రాజమం, డిలో శిక్ష అనుభవించారు. తామ . 

పత్ర (గ్రహీత, | 
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(తివురనేని వెంకయ్య 

తండి నాగ య్య, 

గన్నవరం తాలూకా 

ముదునూరు వా స్ 

వ్యులు. ప్రస్తుత నివాసం 

టోధన తాలూకా 

నాగేం ,దపురం. రై తు, 

తమ ఉపాధ్యాయుని 

ద్వారా జాతీయ భావాలు 

అలవరచు కున్నారు. 

బెజవాడ ఏ. ఐ. సి. సి. , మద్రాసు కాం(గస్ మహో 

సభలకు హాజరయా్యరు. ఉప్పు సత్యా గహ ఉద్యమ 

కాలంలో బెజవిడలతో వలంటీరుగా ఉన్నారు. గన్న 

నరంలో క లుపాకల పికెటింగ్ చేసినపుడు అరెస్టు 

చేసి "8800న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. 

రాజమం, డి, బరంపురంలలో జైలు శిక్షను ఆనుభ 

వించారు, గాంధి=ఇర్విన్ సంధి ననుసరించి విడుద 

లయ్యారు. 

జస్కస్థలం గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు. 
1082 శాసన నొ ల్లంఘనోద్యమంలో పాల్గొని, లాఠీచార్డీకి 
గురయ్యారు. | 

థూమాటి నందేశ పర శర్మ 
జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు.. 

1982 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని లా రీచా ర క్రి 
గురయ్యారు. 

నాదెళ్ళ అప్పయ్య 

ముదునూరు థాదీపరి(శమ నడిపారు. స్వాతంత్ర్య. 
వుద్యమాలు అని్నిటిలో పాల్గొన్నారు. 

నాదెళ్ళ మహాలక్ష్మమ్మ 
అస్పయ్యగారి పత్తి. జననం 19080. స్వ(గామం' 

గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు. శాసనోల్లంఘనంలో 
పాల్గొన్నారు, 25.1982 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 
రు, “100/- జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెలించ 

ne 

తృొడ్డొ జి ల్లా స్వాతంత్య 

నీరొకరించీ, మొత్తం ? నెలల శిక్షను వెలూరు 
జె లులో అనుభవించారు. ౯” 

నాదెళ్ళ నాంచారమ్మ 
తండి నాదెళ్ళ అప్పయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు. తన 11వ ఏటనే 1999 

శాసనోల్లంఘనంలో పాల్తొని అరెస్టు అయ్యారు. కొద్ది 

రోజులపాటు సబ్ జై లు రిమాండులో వున్నారు. 

నొగులొవలి సతారామయ్య 
యి 

తం (డితిరుప 
తయ్య, 10 [7 లో 

చారు. 1942 క్విట్ 

ఇండియా వుద్య మంలో 
ఉట్ల 

చేశారు. సోషలిసు 

డి త్త పక్యుత్ర తరాలు జరిపారు ఆ వు త్తరాలు పట్టు 

బడగా 28-2-49 న పోసులీలు అ రెసుచేశా రు. 

నూజివీడు, బందరు సబ్ జైళ్ళలో నిర్పంధింవబిడ్డారు. 

(గంథాలయ హరిజనోద్య మాలలో సని వేశారు. 

వల్ల పోత్తు భగవానులు 

తండి గంగయ్య. విజయవాడలో ఆంధ్రరత్న 

భవనం పోలీసుల స్వాధీనంనుంచి, విము కం చేయ 

డానికి జరిపిన సత్యా గ్రహంలో పాల్గొనగా6-§ 1992న 
సంవత్సరం కఠినశిక్ష రు. గ జరిమానా విధింప 

బడింది. రాజమండ్రి నెంటల్ జైల్లో శిక్ష అనుభ 

వించి 18.86.1808 న విడుదల చేయబడ్డారు. 

1072 మే నెలలో కీ రిశేషులయ్యారు. 

| ముదునూరులో జని శ్రీం 

రహస్య ౦గా పని 

(a) 

నాయకులు U కుల 

క్ రి తో రహస్యంగా 



సయరయాధుల ఛర్భత 

వువ్వుల సుబ్బారావు 

తం (డి సూర్య 

ప కాశ రా వు. 

15.8. 1926న బందరు 

తాలూకా జింజేరులో 

జని ౦ చారు, 

గాయకుడు.గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు 

వౌ స్ట వ్యు లు. తన 

18వ ఏట కిట్. 

ఇండియా వుద్యమంలో పాల్గొన్నారు. శారిప్పరం 

(గామంలో చెట్టుమీద కాం గెస్ జండా కడుతుడంగా, 

(గామాధికారులు చెట్టుమీదనుంచి- వీరిని తో సివేశారు. 

పోలీసులు వీరిని అరెస్టుచేసి, కంకి పాడు. గన్నవరం, 

నూజివీడు, బందరు సబ్ జైళ్ళ లో మూడు నెలలు 
వుంచారు. 80.4.1848 న బందరులో ఏ మాసాల శిక్ష 

విధించగా ఆలీపురం క్యాంపు జైలులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. 

వువ్వుల భక్తవత్సలుడు 

సుబ్బమ్మ 15- ౨81908 

న జననం. గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు 

వాస్తవ్యులు. 

1930-92 జాతీయ 

& ద్య మా ల్లో పాల్గొ 

న్నారు. అజాత 

రహస్య పత్రిక ముదణ, పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. 

పికెటింగ్లోను, తాటిగెలల నరికే ఉద్యమంలోను 

పాల్గొన్నారు. తీ(వ్రమెన లాఠీచార్తి వల ముంజేయి 
౧ (= జ ౧ 

బాగా దెబ్బతిని చచ్చుబడిపోయింది. గాంధీజీ 

ముదునూరు వచ్చినప్పుడు తక్తీపె స్వయంగా వడికిన 

నూలు సమర్చించారు. ఆరోగ్యం క్షీణించి 1984 లో 

చనిపోయారు. - 

తల్లి వెంకట' 

వాసంలో “రెడీ అనే, 

1923 

_ పొటూరి వెంకటేశ్వరరావు 
య 

తండ్రి సూరయ్య. 

గన్నవరం తాలూ కే 

ముదునూ రు. క్విట్. 

ఇండియా ఉద శమం లో 

పాల్గొని. 28.1. 1848న 
అరెస్టు అయ్యా రు. 

పోలీసు లాకప్లో 

వుంచి, అదే రోజున 

విడుదల చేశారు. 

_వాొట్లూరి వెంకట సుబ్బారావు 

"(ఉరఫ్ వెంక చేశ్వరరాప్ఫు 

తండి వీరయ్య. గన్నవరంతాలూకా ముదునూరు వాస్త 
వులు. రెతు. క్ిషిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు80.4-48న కనెలల కశినశిక్ష విధించబడింది. 

అలీపురం క్యాంప్ జై జె లులో శిక్ష ననుభవించారు. 

బేతపూడి వెంకటసుబ్బయ్య 

తండ్రి నరసయ్య. 

16_7-1917 లోవీరంకి 

లో జ ని్మ ౦చారు. 

ముదునూరు నివాసి. 

1942? క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో (పచారం 

చేనుండగా, అరెను 

చేసి, నూజివీడు సద్ 
. " జెలులో కొన్నాళ్ళు 

వుంచి వదలి వేశారు. వళ్ల ౌలిఫోను. తీగలు 
తెంపి, చెర్చిల్ బొమ్మ తగులబెట్టగా 10 మాసాలకఠిన 

శిక్ష విధింప బడింది. 27. 31943 నుండి అల్రీపురం 

క్యాంపు జై జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

మనోరమ 

తం(డ్రి గోపరాజు రామచంద్రరావు. జననం 1928. 

గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు. భర్త అర్జునరావు. 

చిన్న వయస్సులోనే క్విట్, ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, 26.4 1944 నుంచి ఆరు నెలల కళినశిక్షను, 
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వెల్లూరు జై లులో అనుభవించారు. గుడివాడ హరిజన 

గర్ల్చొ హాస్టల్ మేనేజరు. హరిజన యువకుని 

వివాహమాడిన మహిళ. .. 

_మండెంనాగయ్య 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 

క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో 1948లో 

గన్నవరం తాలూకౌ 

ముదునూరులో సత్యా 

(గహం చేశారు. తీవ 

మెన లారీఛా ర్తీకి గుర 

అరెస్టయా రు. 

“| _ మామిళ్ళవల్లి సూర్యవకాశరావు 

“తండ్రి పున్నయ్య. గన్నవరం కాలూకొ ముదు 

నూరు వాస సృవ్యులు. శాసన్ఫోలంఘనోద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు 20.4. 32 .న ఆరు నెలల కఠిన. శిక్ష 

ఏధించ బడింది. రాజమండి జై జెలులో శిక్షను అనుభ 

వించారు.. 

న్! తండి నరసింహో 

రావు. 6_6.1916 న 

ముదునూరులో జని్మిం 

చారు. సంఘ సేవ 

కులు. 1942 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 
యుద్ద వ్యతిరేక (ప్రచా 

రం చేసి చర్చిల్ 

10 మాసాలు కఠిన శిక్షవిధింపబడింది 

శీక్షఅనుభవించారు. కరణం ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ 

చేయబడ్డారు. 

-'హరిజనులతో ప పంక్తి భోజనాలు చేయడం, హరి 

జన వాడలలో వీధులు "పూడ్చడం, 

కీర ని శేవలయ్యార్.. 
oe 

బొమ్మతగుల బెట్టారు. / 

27-89-1948° 

నుండి 22 12.48 వరకూ అఫీపురం క్యాంపు జై జెలులో. 

రోడ్డు వేయటం. 

వంటి కార్య(క్రమాల్లో పాలొ న్నారు, 11-6. 969 లో. 

కృద్దాజుల్లా న్వాతం/త్య 

మొవ్వ సత్యనారాయణ 

తండ్రి లింగయ్య. 

1906 లో జన్మించారు. 

ముదునూరు నివాసం. 

1930 వుద్యమంలో 

విజయవాడ స త్యా 

గహ శిబిరంలో ర్ 

మాసాలు వలంటీరుగా 

వున్నారు. 20_8-80న 

6మా॥కరినశిక్ష 

రు.58 జరిమానా, చెల్లించక ప్రోతే 6 వారాల శిక్షవిధిం 

చారు. రాజమండ్రిలో. శిక్ష అనుభవించారు. అక్కడ 

వె జైలు సంచులు అల్లడానికి నిరాకరించగా 12 గంటలు 

నిలబెట్టారు. మిషన్ రద్దు చేశారు. గాంది ఇర్విన్ 

ఒడంబడిక (ప్రకారం 1981 మార్చిలో, విడు 

దల చేయబడ్డారు. రహస్య పత్రిక “రెడి” నిర్వహ 
ణకు తోడ్పడ్డారు, 1982 ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 
ముదునూరులో పోలీసులు తీ (వంగా. లా క్ర ఛా రీ 

చేశారు. సంవత్సరం కఠిన శిక్ష “విధింవ బడింది. రాజె 

మండిలో శిక్షను అనుభవించారు. 1842లో రహస్య 

ప్మతిక “ “కాం గెస్” నిర్వహణకు తో డ్చ డ్డా రు, 

"స్పెషల్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి త్మీవంగా కొట్టారు. 

హరిజనులతో కలిసి భోజనం చెయ్యటం వంటి కార్య 
(కమాల్లో పాల్గొన్నారు. 

మొవ్వ రామకోటయ § 

తండి వెంకయ్య. జన్మ స్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు. రె ల్, శాసనోల్లంఘనంలో 

పాల్గొని, 6-9-1932 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను 

రాజమండ్రి జై వె లులో అనుభవించారు. 18.6. 1933 న 

విడుదల య్యారు. 

మొవ్వ రామయ్య. 

జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు. 

1931. PT) శాసనో ల్లంఘనంలో రహస్య ప(తిక' “రెడి” 

పచురణ, నిర్వహణలో పాల్గొన్నారు. 

మొవ్వ వెంకటవ్పంయ్య్య 

ముదునూరు. విజయవాడలో ఆం(ధరత్న భవనం 

స్వాధీనపర్చుకో టోగా లాఠీఛార్జికి గుకయ్యారు. 



సమరయోధుల చరి[త 
258-1992 న అరెస్టుచేసి 6-9.1982 న ఒక 
సంవత్సరం శిక్ష రు 5/- జరిమానా విధించగా, 
రాజమండ్రి జై జెలులో శిక్ష ఆనుభవించారు. 18=6=88న 

విడుదలయ్యారు. ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు 

చనిపోయారు. 

యొవ్వ రా జ'వెం కట అప్పారావు 

తండి" బసవయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు రై తు. శాసనోల్లంఘనంలో 

పాల్గొన్నారు. 6-9-1982 న సంవత్సరం క రినశిక్ష 

విధించారు. రాజమండ్రి జై జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

18=6=19383 న విడుదలయ్యారు. 

. మేడెవలి అంజయ్య 
. యి 

తండి సుబ్బయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ముదునూరు. 19090 ఉద్యమ కోలం నుంచి 

జాతీయోద్యమాలతో కలిగివున్నారు. 

“రెడీ” "కాం _గెస్? రహస్యప (తికలసంపిణీ బాధ్యతలు 

నిర్వహించారు. కల్లుగీత గెలలు నరికారు. క్విట్, 

ఇండియా ఉద్యమ కౌలంలో ॥ అరెస్టు అయి వారం 

రోజులు గన్నవరంసబ్ బ్జె జైలు నిర్బంధంలో వున్నారు, 

రామినేని వియ్యమ్మ 

స్వస్థలం గన్నవరంతాలూకా కొమ్మమూరు. 1980 

శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 

సంబంధం 

కపిలెశ్వరవురం 

కాకర్ష పెదకోటయ్య 
ల. తండ్రి శేషయ్య 

1905 న గన్నవరం 
తాలూకా కపిలేశ్వర 

పురంలో జని డ్రం 

చారు. రైతు. ఉస్సు 

సత్యా గ హంలో 

ఉప్మా తయారు 
చేస్తుండగా అరెసు 

అయ్యారు. 8=7_1990 నుంచి ఆరునెలల రెండు 

వారాల కరినశిక్షను రాజమం్మడి. ఆలీపురం జె దై ళ్ళలో 

అనుభవించారు. త్యామపత్ర గహీత, 2-86-1919 లో 

క్రీ ర్రీశేమలై రి. 
am 

పాల్గొని బందరులో. 
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రాచర్ల స్మామాజ్యం దు 

తండ్రి గోపరాజు వెంకట సుబ్బారావు. నివాసం 

గన్నవరం తాలూకొ ముదునూరు. భర్త రామచం[ ద 

రావు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 18-4-1944న 

అరెస్టుఅయి, ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

హాసం రామకోటయ్య. . 

తండి సుబ్బయ్య. 

తాలూకౌ ముదునూరు రైతు .. కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో అశెస్గ్లుఅయి, "30-4-1948 నుంచి మూడు 

నెలల కశిన శిక్షను అలీపురం జై లులో అనుభవించారు" 

_ ఆస్మస్థలం గన్నవరం 

వి. చిన్న. 

జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా ముదునూరు: 

1982 శాసనోల్లంఘనంలో లాఠీఛార్జీకి గురయ్యారు. 

సుంకర దుర్గమ్మ 

| తండ్రి అన్నె కోటయ్య. భ ర్త సూర్యనారాయణ, 

జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకౌ "ముదునూరు. పదేళ్ళ 

వయస్సులో నే 1982 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని; 

10 .రోజులు సబ్ జైలు రిమాండులో వున్నారు. 

కొల్లి వ వర సూరయ్య 

తంగడి రత్నం. 1899 (పాంతంలో జన్మించాడు. 

గన్నవరం తాలూకౌ కపిలేశ్వరపురం వా స్తవ్యులు.: 

రె తు. ఉప్పు సళ్యా_గ్రహంలో. 28.5.1080 నుండి 

నెలల. కఠినశిక్ష రాజమం్మడి, బళ్ళారి, వెల్లూరు 

జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. రు. 50లు జరిమానా 

విధించగా చించారు. 7-1_1982 న పన్నుల 

నిరాకరణో ద్యమ (పచారాన్ని నిషేధిస్తూ వుత్తర్వు 

జారీ చేయబడింది. 14ఎ1-18082 న అ రెస్టుఅయ్యారు. 

15-1.1882 న రెండేళ్ళు. కఠినశిక్ష వెయ్యి రూపా 

యలు జరిమానా, చెల్లించకపోతే మరో 4 నెలలు 

కఠినశిక్ష విధించబడీంది. రాజమండ్రి, బళ్ళారి 

మధురై, కడలూరు, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వించారు. వ్యష్టి సత్యా(గహంలో 27-2-41 న నూజి 
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వీడులో రెండు నెలల కఠినశిక్ష రు. 200 జరిమానా, 

చెల్లించనిచో మరో రెండు నెలల కఠినళశిక్ష విధించ 
బడింది. జరిమానా వసూలు చేయబడింది. రాజనుండి 

జై ల్లో శిక్షను అనుభవించారు. తూర్పు కృష్ణాజిల్లా 

కాంగైస్ కమిటీ అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు, 1946. 
1951 లో ఉమ్మడి మాను రాష్ట్రంలో శాసన 

సభ్యులు “సాహితి” ప్యతిక పోషకులు. 1875 
ఏపిల్ 25 న కీ ర్రిశేషలయ్యారు. 

చివులూరి సూర్యనారాయణ 

తంగడి వెంకటప్పయ్య. గన్నవరం తాలూకో 
కపిలేశ కరపురం వౌ స్తవ్యులు. రైతు, ఉప్పు సత్యా 

శగహంలో 19.630 న ఒక సంవత్సరం “కశినశిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి, తితచునాపల్లి , అలీపురం 

జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. గాంధీ- షర్విన్ ఒడం 

బడిక ఫలితంగా 14-8-1981 న విడుదలయ్యారు. 

చిగురుపాటి కుటు ంబయ్య 

తండి బాపయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా 

కపిలేశకరవురం. ఉప్పు “సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 28.5.1880 న శీ నెలల కఠిన శిక్ష.రు. 507 

జరిమానా విధించారు. రాజమం(డి, బళ్ళారి, వెల్లూరు 

జెళ్ళలోశిక్ష అనుభవించారు, విదేశవ స్త్ర బహిష్థారణ 
(పచారం చేయబో తున్నట్టు జిల్లా కలెక్టరుకు నోటీసు 
యిచ్చి, 80-8-1938న అరెస్టు అయ్యారు. 

చిగురుపాటి శివనారాయణ 
తండి ర త్రయ్య. గన్నవరం తాలూకా కపి 

లేశ కరపురం వా స్తవ్యులు. ర తు. ఉస్పు సతా 

(గహోద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 28-5-1930 న 
$ నెలల కరినశిక్ష, రు. "59 జరిమానా, చెలించని 
పక్షంలో మరో 15 రోజుల కరఠినశిక్ష విధించబిడింది. 
జరిమానా చెల్లించలేదు. రాజమండ్రి, బళ్ళారి జై జైళ్ళలో 
శిక్ష ననుభవించారు. 

తాతినేని కోటయ్య 
తండ్రి రంగయ 

కపిలేశ్వరపురం. రై తుం. ఉస్పు సత్యాాగహంలో 

పాల్గొని, 9-7-1930 నుంచి ఆడీ నెలల కఠిన శిక్షను 

రాజమం డ్రి, అలీప రం జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

'. “తాలూకొ కపలేశ్యరపురం. 

_ (గహంలో పాల్గొన్నారు. 146-1930 న సంవత్సరం 

§- జన్మస్థలం గన్న వరంతాలూకా 

కృ ప్లొజిల్లా స్వాతం త్య 
తాతినేని వెంకట సుబ్బయ్య (దొర) 

త ౦ డ్రి చిన్న 

కోటయ్య. కపిలేశ్వర 

పుర ౦ ని వాసి. 

12.9=1912న జననం. 

లండన్లో ఇంజనీరింగ్ 

చదువుతూ విర 

మించారు. 1941 లో 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొనగా 4 మాసాల 

శిక్ష, రు 100 జరినూనా విధించారు. జరిమానా 

చెలి ంచకప్రో తే మరో నెలరోజులు శిక్ష అనుభవించా 

లని తీర్పు చెప్పారు. 16-4-41 నుంచి 1-9-41 
వరకూ రాజమండ్రి జైలులో జరిమానా శిక్షను కూడా 
అనుభవించినప్పటికీ, జరిమానా కూడా వసూలు 

చేశారు. కిట్ ఇండియా వుద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 

25-4=1944 నుండి 4 మాసాల కఠిన శిక్ష, రు. 200 

జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెలించకపోతే మరో 

2 నెలలు శిక్ష, మొతం 6 మాసాల శిక్ష అలీపురం 

క్యాంపు జైలులో అనుభవించి 4-10. 1844న 

విడుదలయ్యారు. 

తాతినేని కుటుంబయ్య 

తండి. లక్ష్మయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

రై తుం ఉప్పుసత్యా 

కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, బళ్ళారి జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ - ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

11.83.1981 న విడుదలయ్యారు. 

తాతినేని వీరరాఘవయ్య 

తండి రామయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా 

కపిలేశ్వరపురం. ఉప్పుసత్యా గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

19-6_1930 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. 

రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి , అలీపురం జెళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. గాంధీ - ఇర్విన్ "ఒప్పందంతో 

1481081 న విడుదలయ్యారు. = 



నమరయాధుల చరి/త 

అంక "శేషయ్య 

తండి పున్నయ్య. గన్నవరం తాలూకా కపిలేశ్వర 

పురం. రై తు, ఉస్పుసక్యా గహ ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకు గ=7.80 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు. | జరిమానా ల్రించని పక్షంలో రెండు వారాల 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి, 

క్యాంపు జె ళృలో శిక్షను అనుభ వంచారు. 

అవీపురం 

మాగంటి రామచందరావు 
తం(డి వెంకట సుబ్బయ్య. కపి లేశ ఇరపురంలో 

10_10=1904 న జన్మించారు. రెతు. 1922 నుండి 

ఖాదీవుద్య మంలో సాల్గొన్నారు. ఉప్పుసత్యాగహంలో 
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ఇర్విన్ ఒడంబడిక (ప్రకారం 14-8-1981 న విడుదల 
చేయబడ్డారు. 

క్కిలినని వరలక్ష్మమ్మ 

తండ్రీ చిగులూరు 

రత్తయ్య. కపిలేశ్వర 

పరంలో 1910 వ 

సం1[తో జన్మించారు. 

వెంకట 

సుబ్బియ్య. శాసనో 

ల్లంఘన వుద్యమంలో 

పాల్గొని గుడివాడలో 

అరేస్టు లు య్యా రుం 

6 మాసాల కఠిన శిక్ష, . 100 లు జరిమానా, 

పాల్గొనగా 19_6=1987 న ఒక సంవత్సరం కఠిన (జరిమానా చెల్తించకపో తే pe నెల శిక్ష) విదింప 

శిక్ష విధింపబడింది. రాజమం; డి, తిరుచునాపల్తి , బడగా మొ త్తం 7 నెలల కఠిన శిక్ష రాయవెల్లూరు 

అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు గాందీ, జైలులో అసువవించారు. 

కాటూ రం 
కడియాల గోపాలరావు అభ్యసించారు. 1887=88 లో రాష్ట్ర కాం గస్కమిటీ 

జన్మస్థలం గన్న సభ్యులు. 1987 న కొ _త్రపట్నుం స్కూలులో అరెస్టు 

వరంతాలూకా కొటూరు. అయి, 8 వారాలపాటు నాలి సబ్ చై లులో నిర్భం 

రెతు బందరులో ధంలో వున్నారు. యువజన రె కు ఉద్యమాల 

ప్ద్య నభ్యసిస్తూ, నిర్మాణంలో, కమ్యూనిస్టుపార్టీ నిర్మాణంలో (ప్రముఖ 

వానికి లోనె , 1028లో 

చదువుకు స్వస్తి 
చెప్పారు. 1930 ఉప్పు 

సత్యా గహం కాలంలో 

ఆం|ధరత్న భవనం నుంచి బయలుదేరిన అయిదుగురు 

కొం గెస్ (ప్రచారకుల దళానికి నాయకత్వం వహించి 

దాదాపు 80 (గ్రామాలలో కాంగెసు (పచారంచేస్తూ, 

ఆకిరిపలి , నూజివీడులలో రెండుసార్లు అరెస్టు ఐయి, 

విడుదల చేయబడ్డారు. _ఉచారం" ముగించుకొని, 
స్వ(గామం చేరిన పీమ్మట తిరిగి అరె; స్టుచేసి, గన్న 

వరం సబ్ జై లులో నిర్బంధించారు. గాంది ఇరి కన్ 

ఒప్పందంతో శిక్ష విధించకుండా నే, ఏడుదల చేశారు. 

అనంతరం అల్లాబొద్ విద్యాపీఠంలో హిందీ భాష 

పాత వహించారు. రెండవ (పపంచ యుద్ధకాలంలో 

యుద్ధ వ్యతిరేక (పచారంచేస్తూ, మూడేళ్ళు" అజ్ఞాత 

వాసంలో వున్నారు. ప్రస్తుతం “హైదరాబాదులో 

వుంటున్నారు. 

కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు. 

తంగడి కొండయ్య. 

జననం 15. 16.1805 

గన్నవరం తాలూకౌ 

కాటూరు. కవి. రచ 

యిత. “సౌందర్య 

ఇందనం “గుడిగం 

టలు” రచించారు. 

బి. ఏ. చదువుతూ, 
1921 సహాయ నిరా 
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కరణోదకమంలో చదువు మానేశారు. శాసనోల్లంఘ 
నంలో పాల్గొన్నారు. 28-1-1931 న ఆరునెలల 
కఠిన శిక్ష, రు. 50/ జరిమానా విధించార. రాజమండ్రి, 
అలీప్పరం జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ ... 
ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 15.8-1881 న విడుదల 
చేశారు, కీ ర్తిశేమలై రి. 

గూడూరి వీరభ, దరావు 

ఉరఫ్ బురయ్య 
తర్మడి వెంకటస్వామి. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకొ కాటూరు. 19982 నవందిరు 14 వ తేదీన 
విజయవాడలోని ఆం(ధరత్న భవనాన్ని రిజర్వు 
పోలీసుల స్వాధీనంనుంచి పునరా కమించడానికి 
(సయత్నించిన కాం గెస్ కార్యకర్త రల దళంలోచేరి, 
తీవమైన లాఠీఛా ర్రీక గురయ్యారు. అనంతరం అరెస్టు 
చేసి, "ఆరు నెలలో కఠినళిక్ష విధించారు. 
జ లులో. శిక్ష అనుభవించారు. 

తోటకూర వెంకటేశ్వరరావు = 
- త౦(డ్రి వెంకటప్పయ్య జన్మస్థలం గన్నవరం 
తాలూకౌ కాటూరు. శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 
ద్ర 12-1932స సంవత్సరం రెండున్న రనెలలీకతిన శిక్ష 
విధించారు. రాజమం|డి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్షఅనుభ 
వించారు. 25-2.19883 న విడుదలయ్యారు. 

బళ్ళారి 

వార్ల సతారామయ్య 

“తండి. సుబ్బయ్య. గన్నవరం తాలూకా 
కాటూరు. వా _స్తవ్యులు cl తు. శాసనోల్లంఘనోద్య 

మంలో పాల్గొనగా లాక్చార్జీ క గురి ఆయ్యారు. 
8=12_32 న్ ఓక సంవత్సరల రెండున్నురమా సాలు 
కఠినశిక్ష విధింసబడింది. గాజమం|డ్రి, బళ్ళారి జై లులో 
శిక్ష ననుభవించారు. 17.888 న విడుదంయ్యాడు. 

తండి అప్పయ్య కాటూరులో జన్మించారు. 

రె తు. విదేశవస్త్ర బహిష్కరణ, మద్యపాన నిషేధ 
పుద్య మాల్లో పాల్గొని లాఠీ దెబ్బలకు గురయ్యారు 
8-19. 1982 న "ల క సంవత్సరం రెండున్నర 
మాసాలు కఠిసశిక్ష వీధింసబడగా రాజమం &: 
బళ్లారి జె జైళ్ళలో. శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ ఇర్విన్ 

కఠిన శిక్షను రాజ 

కృత్దాజిల్లా న్యాతం త్య 

ఒడంబడిక [పకారం 176.1981 న విడుదల చేయ 
బడ్డారు. 1971 తో తన 6/వఏట కీరిశేషు 
అయ్యారు. న 

నాదెళ్ళ వెంకటవృయ్య 
గన్నవరం తాలూకా కాటూరు వా సవ్యులు, 

1992 "సన్ ర్లంభనోద్యనుంలో పాల్గొన్నందుకు 

లాఠీచార్తికి గురయ్యారు. 

నాదెళ్ళ వూర్ణానందం 
జన్మస్థలం గన్నవరం తొలూకా కాటూరు. 1932 

శాసనోల్వంఘనంలో పాల్గొని లాఠీఛా ర్టీకి గురయ్యారు. 

వెలగా బసవవూర్థ య్య 
తండి కిష్టయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం ఆ తాలూకా 

కాటూరు. 19830 మే నెలలో 50 మంది విద్యార్థుల 
దళంలోచేం, స్వ(గామంలో తాటికలు గెలలు నరీకి, 
ఆరెస్లు అయ్యారు. రుం 100 |- జరిమానా విధించారు. 
(ప్రస్తుత నివాసం ఖమ్మం జిల్లా భ్యదాచలం. 

వెములవల్లి వెంకట సుబ్బయ్య 

తండి నాగయ్య. గన్నవరం తాలూకొ కాటూరు 
వౌ _స్రవ్యులు. రై తు. ఉస్పుసత్యా గహంలో పాల్గొ 
న్నందుకు 7. 6-30 న 7 నెలల శిక్ష విధించదిడింది. 
రాజమండ్రి, కో రాపుట్టి జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభ 
వించారు. తిరిగి శా సనో లం ఘనోద్య మంలో 
పాల్గొన్నారు. 8 12.32 న సంవత్సరం రెండున్నర 
మాసాల కఠిన శిక్ష విధించబిడీంది. రాజమం(డి, 
దిళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 29-8 -_”88న 
విడుదలయ్యారు. 

త౦(డిపెద 
కిష్టయ్య. జన శ్రిస్టలం 

గన్నవరం తాలూకా 

కాటూ రు. ఆతు... 

శాసనోలం ఘనంలో 

పాలొని 12.11.80 
ను 0 చి ఆరునెలల 

మండి. బరంపురం 

జెళ్ళలో అనుభవించారు. 
ర 



నయురయోాదుల భరిత 

తం (డి నరసిం 

హయ్య. జన్మస్థలం 

గన్నవరం తాలూ కొ 

కాటూరు. రైతు. శాస 

నోల్లంఘనంలో పాల్గొని 

లాఠీచార్తీకి గురయ్యారు 

8.120382 న సంవ 

త్సరం రెండున్నర 
ఇషు. ౧. . మాసాల కశిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమండ్రి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. 17.6_1988 న న విడుదలయా య్యారు. 

మాకినేని వీరరాఘవయ్య 
తండి కోటయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకౌ కాటూరు. 1988 మే నెలలో $0 మంది 

విద్యార్థుల దళంలో చేరి, తాటికల్లు గెలలను నరికి 

అరెస్టు అయ్యారు. రు. [00/ - జరినూనా విధించారు. 

యార్షగడ్డ లక్ష్మయ్య 

స్వ్మగామం గన్నవరం తాలూకా కొటూరు. 

1980 మే మాసంలో 50 మంది విద్యార్థుల దళంలో 

చేరి స్వ గ్రామ ౦ లో తాటికల్లు గెలలు నరికి ఆరెస్లు 

అయ్యారు. రు 100 |- జరిమానా విధించారు. 

చారు. రెతు. విజయ 
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రావులవల్లి సత్యనారాయణ 

తండి కోటయ్య గన్నవరం తాలూకౌ కాటూరు 

వాస్తవు లు. రె తు. ఉప్పు సత్యాగహ ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నందుకు 7 6_3090 న ఏడు నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, కోరాపు ట్టి జె జైళ్ళలో 

శిక్షను అనుభవించారు. 

వెల్ల ౨కి నరసి-హారావు 

తండి వీరయ్య. 

స్వగ్రామం కాటూరు. 

1916 లో జ నిగ్రి 0 

వాడలోని ఆం ధరత్న 

భవనాన్ని పోలీసులు 
సా్వాధీన౦ నుంచి 

విము కి చేయడానికి 

జరిపిన స తా . 

గ్రహంల్ పాల్గొని లాఠీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. 

8-1 2_1982 న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

రు. 125 లు జరిమానా విధించబడింది. 14-12. 1882న 

ఇంటికి సీలు వేసి వీరి తండిగారి వద్ద రు. 125 లు 

నిర్బంధంగా వసూలు చేశారు. 8-12-1932 నుంచి 

రాజమండ్రి, బళ్ళారి సెం|టల్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

నించారు. 17-6-1933 న విడుదల చేయబడ్డారు. 

జెలు జీవితం కారణంగా ఆర్ గతం చెడి, మదనపల్లి 

శానిటోరియంలో క్ కొన్నాళ్ళు త్స బి పొందారు 

గన్నవరం తాలూకా వివిధ (గామాలు 
అట్లూరి (బహ్మాన ందం 

తం డిహరయ్య. జన్మ సలం గన్నవరం 

తాలూకా అఆత్క్కూరు. చిన్న వయస్సులోనే ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్లొనా న్నరు. 16-86_1880 న 

రెండేళ్ళు కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. తంజావూరు 

బోర్ స్టల్ స్కూలులో శిక్ష ఆనుభవి౦ చారు. 

18=2_1981 న విడుదలయ్యారు. 

అట్లూరు వెంకట సుబ్బారావు 

కండ కృష్ణయ్య. 1913 డిసెంబరు న గన్న 

వరం తాలూకా చతత్క్కరులో జని్మాంచారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొన్నారు. 

అన్నం నరసయ్య 

తండి వెంకటస్వామి- జన్మసలం గన్నవరం 

తాలూకౌ మానికొండ. రైతు. నిజాం (ప్రభుతం 

నిషేధించిన “ఆ౦ (ధ్ర పభ పత్రిక (పతిని కలి 
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వున్నందుకు, 1947-48 నిజాం వ్యతిరెక పోరాట 

కౌొలంలో మాజీ హైదరావాద్ సంస్థానంలో అరెస్టు 

చేసి, డ హెర్. ఆర్. (కింద ఒక నెల జె జే లుకిక్ష 

విధించారు. 

అంయయాచితు లబ సేతారామస్వామి 

తండ్రి వెంకట గోపాలళొస్త్రి. గన్నవరం 

తాలూకో పెదవుటపల్లి వాస్తవ్యులు. వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో పాల్గొనగా. 8-8-41 నుండి ఐదున్నర నెలల 

కఠిన శిక్షను రోజ జమండి జైలులో అనుభవించారు. 

రు 5 జరిమానా కూడా ఏరివద్ద వసూలు చేళారు. 

అరు మళ్ళ సుబ్బారెడ్డి 
తం డి కోటి రెడ్డి. తేల పోలులో 15_8-1909లో 

జని ంచారు. 19832 లో శాసనోల్పంఘన ఉద్యమంలో 

పాల్గొని 6 మాసాలు జైలు శీక్ష అనుభవించారు. 

హరిజనోద్దరణకు, (గంథాలయ ఉద్యమ పచారానికి 

పాటుపడ్డారు. 1888 లో జిల్లా కాంగెన్ సంఘ 

సభ్యులుగా వున్నారు. కలికాల వేదాంతం, హిందూ 

జాతి పతన కారణాలు అనే పుసకొలు రచించారు 

(పసుత నివాసం గుంటూరు జిలా బొపట 

గణపవరం. ౧” ౯ 

తాలూకా 

ఆ రెకవూడి వెంకటరామయ్య 

గన్నవరం తాలూక వుయ్యూరు వాస్తవ్యులు- 

“హిందూ” పిక విలేకరి. 

సత్యా(గహ ఉద్యమ కాలంలో (పభుత్వోద్యోగులను 

రాజీనామా చెయ్యవలసిం దిగా కోరుతూ ఉన్న 

పత్రాలు ఉన్నందుకు డి. ఐ. ఆర్ (కింద శిక్షింప 

బడ్డారు. 

అరెకవూడి రమేష్ చౌదరి 
తండ్రి వెంక టామచొదరి. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకౌ కొడవకల్లు- జర్నలిస్టు. సుప్రసిద్ద హిందీ 

నవలా రచయిత. "క్విట్ ఇండీయా ఉద్యమ కాలంలో 

హిందీ, ఇంగిషు భాషలలో తిరుగుబాటు చేయమని 

పురిగొల్చే "బిటిష్ వ్యతిరేక కరప్మతాలు కలిగి 
వున్నందుకు 1-10-1942 న అరెస్టు చేస్తి శిక్ష విధిం 

చారు. తిరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, 

1940-41 వ్యషి 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతంత్య 

25.2.1848 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శ క్షను అలీ 

పురం జె లులో ఆనుభవించారు, 

ఇందువలి ఆశీర్వాదం 
యం 

గన్నవరం 

తాలూకా మానికొండ 

(గామ వాస్తవ్యులు. 

1842లో సాకా 

దళంలో చేరారు. 

1946 ఫి|బవరి లో 

బొంబాయి, కొచ్చిన్, 

విశాఖపట్టణం నెకొ 

మ "కేం దాలలో తిరుగు 

బాట్లు జరిగాయి. విశాఖలో నౌకపై వున్న (్రైటిష్ 

జెండా దించి, కౌం(గెస్ జెండా ఎగుర వేశారు. 690 

మంది నావికులు ఊరేగింపు జరుపుతూ, కనబడిన 

బిటిష్ ఆఫీసర్ల చే టోపి తీయించి, జె జై హింద్ అనిపిం 

చారు. తరువాత వాల్తేరు రెల్వే సేషను ఆవరణను 

దుర్గంగా చేసు కొన్నారు. తెల్లవారుయూమున నావికులు 

బైటకు రాగానే మిలటరీ చుట్టుముట్టి, విశాఖ సట్టణం 

సెంటల్ జే లులో వుంచి, తీరుగుబొటు అణచివేసి, 

మూడురోజుల తర్వాత వీరిని వదలి వేశారు. ఆ తిరుగు 

బాటులో ఇందుపల్లి ఆశీర్వాదం పాల్గొన్నారు. 

ఇవటూరి సానందరావు 

గన్నవరం తాలూకా పెడిముక్క_ల వా _సవ్యులు. 

1982 శాసనోల ౦ఘన ఉద్యమంలో పాల్గొని లారీ 

దెబ్బలకు గురయ్యారు. 1932 జనవరిలో " జాతీయ 

పతాక వందనోత్సవం జరుపగా, వీరిని పోలీసులు 

బెతాలతో కొట్టి, ఏరి యిల్లు సోదా చేశారు. 

ఈడ్పుగంటి రామకోటయ్య 
జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా నందమూరు. 

ఉప్పు సత్యా గహంలొ పాల్గొని అరెస్టు అయ్యారు. 

26_6 1080 న రెండు సంవత్సరాల క్ఠిన శిక్ష విధిం 

చారు, శాసనోల్ల ల్లు ౦ఘనోద్య మంలో 4=7= [0802న తీ(వ 

మయిన లాలీచార్తీకి గురయ్యారు, 1982లో గుంటూర్లో 

జరిగిన ఆంధ రాజకీయ మహాసభలో పాల్గొన్నారు. 
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జత బంగారు గాజులు (0 నవర్సులు) ఇచ్చారు. 
1982 లో బందరులో ఒక వారం సట్జెలులో 
వున్నారు. కలు దుకాణాల వద పికిటింగు చేసూ ముదునూరులో 1_4_82 న పిరెను. చేయబడాడే. 2-5-1982 నుంచికిమాసాలుశిక్షరాట్సేవెలూరుజె సతో 
అనుభవించారు. 111.82 న విడుదలయ్యారు. 
15088.80 మధ్య కౌలంలో జిల్లా కాంగెస్ సుఘ 
సభ్యులు 1940, 1842 కౌం గెస్ వుద్యమాలలో 
కూడా పాల్గొన్నారు, శిక్ష అనుభవించారు మపొగ్రా 
సంఘాలలో పని చేశారు. 

కోగంటి అక్కమ్మ 
తం(డి కంఠం నేని సూరయ్య, సుబ్బయ్యగారి 

పత్ని. స్వ(గామం గన్నవరం తాలూకా పమి డీ 
ముక్కల. శా సనో ల్లంఘనోద్య మంలో పాల్గొని ఆడ 
పోలీసులకే మోదబడ్డారు 2541982 న ఆరు నెలల 
శిక్ష. రు. 200 జరిమానా విధించబడింది. జరిమానా 
వసూలు కానందున ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకొని తిరిగి 
యిచ్చి వేశారు. మొత్తం ఆరు నెలల ఆరువారాల కఠిన 
శిక్ష వెల్లూరు జైలులో అనుభవించారు. 

కోగంటి రాఘవమ్మ 
స్వస్థలం గన్నవరం తాలూకా పమిడిముక్కల. 

శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో కౌంగెస్ కరప తాలు 
పంచుతుండగా, 124.1992 న ఆడ పోలీనులు జరి 
పిన లాఠీఛార్జీ కి గురయ్యారు. 

కోనేటి అనసూయ 
తండి వెంక టామయ్య, జన్మస్థలం తెల పోలు. 

శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో పాల్గొని, 2211082. 
నుంది ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను వెలూరు చె లులో 
అనుభవించారు, 

క్ ష్లాజాల్లా న్వాతంంత్య. 

గుంటక వులారెడి 
co (తె 

తండి మల్లారెడ్డి, 
జననం 25. 10= 1915 
గన్నవరం తాలూకా 
తేల_ప్రోలు. తన 15వ 
ఏట ఉప్పుసత్యా_ గ్రహ 

కాలంలో తయారు 
చేసిన ఉప్పు కొనడం 
ద్వారా రాజకీయాలలో 

Sr (ప వేశించారు. గాంధీజీ 
(పభావానికిలో నై ఖాదీఅమ్మకం, హరిజన సేవా కార్య 
కమాలలోపాల్గొన్నారు. 1988హ రిపురకాం[గెనుమహా 
సభ |పతినిధి. 1938.99 లో రాష్ట్ర కాం గెసు సంఘ 
సభ్యులు. నిషిద్ధ సాహిత్యం కలిగి వున్నారన్న కార 
ణఇంపె 5_3_1942 న అరెను చేసి, ఆరు నెలల కిన 
శిక్షను విధించారు. అలీవురం, బళ్ళారి జెళ్ళలో శిక్ష 
అనుభవించారు. అతివాద _ రాజకీయాలవై పు మొగ్గి, 
కమ్యూనిస్టుపా ర్రీలో చేరి (ప్రజాసంఘాల నిర్మా 
ణంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. (ప్రస్తుతం మార్కిస్టు 
కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యులు. జిల్లాస్వాతం(త్య సమర 
యోధుల సంఘం కార్యవర్గ సభ్యులు. 

గద్దె రామకోటేశ్వరరావు 
తండ్రి పాపయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరంతాలూకా 

ఇందుపల్లి, విశాఖపట్నంలో వెద్య విద్య నభ్యసి 
సుండగా డి. ఐ, ఆర్ (కింద అరెస్టు అయ్యారు. 
28-1-1941 నుంచి 257.1941 రకు వెల్లూరు 
జెలులోను, అనంతరం రాజమండ్రి జైలులోను 
డిపెన్యూగా వున్నారు. 

గారపాటి రామశాస్తు9లు 
0 

తండి నాగభూషణం. జన్మ సలం గన వరం a 5 a 
తాలూకౌ ఆరుగొలను. రెతు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో డి.ఐ.ఆర్. (కింద అ రెస్టు అయి, 20.1_1948 
నుంచి 18..8._1944 వరకు వెల్లూరు, తంజావూరు 
జెళ్ళలో డి కన్య్యూగా వున్నారు. చ్ 



నయరయోధుల భరిత 

గాద సుబ్బమ్మ 

భర్త సూరారెడ్డి. 

20_8. 1908లో జని్మం 

చారు. జ స్మ సల ౦ 
(కలె) 

యా క భూ రు. 

1991లో సహాయ 

నిరాకరణోచకమంలో 

పాల్గొనగా, గుంటూరు 

లో అరెస్టు చేయబడి 

సబ్జె లులో 10 రోజులు వున్నారు. గాంధీ- 
ఇర్విన్ ఒడంబడిక ఫలితంగా విడుదల చేయబడ్డారు. 
1008 లో విదేశ వస్త్ర బహిష్కరణ, కల్లు దుకా 

కొల వద్ద పికెటింగ్ లలో నెలరోజులు పాల్గొన్నారు. 

కొమ్మ మూరులొ అరెస్టుచేసి విజయవౌడలో ఒక సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్ష విధించగా రాయవెల్లూరు, మ(దాసు 

సెంటల్ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించి 22 1.19898 న 

విడుదలయ్యారు. 

గుతి కొండ రామయ్య 

తంగడి కంఠంనేని సోమయ్య. (బహ్మయ్యగారి 

పత్ని. స్వగామం గన్నవరం తాలూకా పమిడి 

ముక్కల. శాసనోలంఘనో ద్య మంలో పాల్గొన్నారు. 

25-41992 న ఆరే నెలల కఠిన శిక్ష. రు. 206)- 
జరిమానా విధించబడింది. వెల్లూరు జైలులో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

గుళ్ళ పల్లి నాగయ్య 

తండి వెంకయ్య. "జన్మస్థలం గన్నవరంతాలూకా 

మేడూరు. రై తు. 18920 నుంచి కాంగెస్ కార్యకర్త గా 

పనిచేశారు. చేశ సేవలో (పాణాలర్సించిన యోధులు 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొన్నారు, 17_6_1939న 

సంవత్సరం కిఠిన శిక్ష విధించారు. రాఆమంగడే.తిరకు 

నాపల్లి జైళ్ళ లో శిక్ష అనుభవించారు. తిరుచునా 

జై లులో శిక్ష అనుభవిస్తూ నే, ఆక్కడే ఉన 

కోలోోయారు. విదేశీ వస్తు బహిష్క-రణకూ, వయో 

జన విద్యా వ్యాపి కి పాటుబడ్డారు. మేడూరులో 

గంథాలయం నెలకొల్పారు. 
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అట్ల అల్లి అడి గుళ్లు పల్లి సు బహ్మణ్యం 

తండి రామయ్య. గన్నవరం తాలూకా మేడూరు 

వాస  వ్యులు. శా సనోల్లలఘన ఉద్యమం సందర్భంగా 

కరపత్రాలు పంచి నందుకు 18=4-_1982న లాఠీఛార్జీ కి 

గురి అయ్యారు విజయవాడ, జుయువరంలలో శాసనో 

ల్లంఘనో ద్యమకాలంల్ త్మివంగా లాఠీచార్జికి గురి 

అయ్యారు. కాంగెస్ జెండా మేడూరులో కట్టినందుకు 

లాఠీ దెబ్బలకు గురయ్యారు. 

గూడపాటి వెంకట సుబ్బయ్య 

తండి పున్నయ్య. 

పొట్లిపాడులో 1900 

సం॥లో జని కంచారు. 

రెతు. ఉప్పు స తా త్యా 

(గహంలో పాల్గొనగా 

7_8=1980 శేదీన ఒక 

సంవత్సర ౦ శిక్ష 

విదింపదిడింది. 

రొజమం డి; బరంపురం 

జె ళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

చలమలశెట్టి కోటేశ్వరరావు 

తండి రామయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా 

కానుమోలు. రైతు. ఉప సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని 

అరెస్టు అయ్యారు. 2_ 7 “1990 న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించారు. రాజమం డి, తి రుచునాపల్లి జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘనంలో 

పాలఠొనాారు. సంవత రం కఠిన శిక్ష, "రు 100 |= 

జరిసూన విధించారు. " | / 

చింతమనేని శ్రీరాములు 

త ౦ (డి కో టయ్య - | న. 

గన్నవరం తాలూకా”! 

ఎలుక పాడు వా స్తవ్యులు. 

విద్యార్థిగా: ఉన్నపు డే 

ఉప్పు సత్యా(గహంలొ 

పా ల్గొ న్నా రు. 

26_6_ ‘1980 న రెండేళ్ళ 

కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. తంజావూర్ 
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బోర్ స్పల్ స్కూలు, రాజమం డి జెళ్ళలో శిక్ష ననుభ 
వించారు. 18.281 న విడుదలయ్యారు 

చెరుకూరి కాళహ స్తేశ్వరశర్శ 

జన్మస్థలం 

గన్నవరం తాలూకా 

పెడి కొండల పాలెం. 

రౌతు. ఉ ప్ప న త్యా 
(గహంలొ పాల్గొన్నారు 

19-6 19890 న సంవ 

తరం కఠిన శిక్షవిధిం 

చారు రాజమం (డి, 
తిరుచునాపల్లి , అలీపురం జె ళృలో శి క్ష అనుభవిం 
చారు. గాందీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 148-108 | న 
విడుదలయ్యారు 

జంధ్యాల రాధాకృష్షమూరి 
రి —_ 

తం(డి వెంకట సూర్యనారాయణ. జన్మస్థలం 
గన్నవరం తాలూకా బాచిమంచివారి పాలెం, కిల 
శాసనోలంఘనంలో పాల్గొన్నారు. 

జాలాది సత్యనారాయణ 
తండి పిచ్చయ్య. గన్నవరం తాలూకౌ ఇందుపలి చ్ వౌ స్పవ్యులు. ఉప్పుసత్యాాగహ ఉద్యమంలో 7.8.30న 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధింపబడింది. రాజమం (డ్రి, 
బరంపురం జె ళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

జాలాది పార్ధసారధి ఉరఫ్ పార్గుడు 
తండ్రి వెంకటప్పయ్య. జన్మ స్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ఇందుపల్లి. యుద్దవ్యతి రేక కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
సాహిత్యం కలిగిపున్నందుకు గుంత కల్లులో అరెస్టు 
చేశారు. 24 98.1041 న గుతి సజ్ డివిజనల్ 
మేజ'సై9ట్ రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీప్పురం, 
దిళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 27.1942 న 
విడుదలయ్యారు. 

తలశిల గోపాలరావు 
తండి నారయ్య, జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా 

నందమూరు. రె తు. ఉప్పుసత్యా( గ్రహంలో పాల్గొని, 

రెతు క్విటోఇండియా 

కృళ్లా జిల్లా న్వాతం/త్య 

25. 1880 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను 
రాజమం(డ్రి, బళ్ళారి జై శ్ళలో అనుభవించారు. 

దండమూడి పట్టాభిరామయ్య 
గన్నవరం తాలూకా పెనుమత్స. బందరులో 

8-1-1980 న అప్పటి మద్రాసు గవర్నరు రాకకు 
నిరసనగా నలజెండాల (ప్రదర్శనలో వాలొని అరెను 
అయ్యారు, ౯ 

గ్ 

దండమూడి పూర్ణ య్య చౌదరి 

న తండి నాగయ్య, 

గన్నవరం తాలూకా 

పెనుమత్స నివాసి. 

రైతు. ఉప్పుసత్యా 
గహంలో పాల్గొ 
న్నారు. తాటిగెలలు 
నరికినందుకు 10 _7. | 
నుంచి నెలల 

2 వారాల కఠిన శిక్ష 
రాజమం డి, ఆలీపురం జె ళృలో అనుభవించారు. 

దె'నవళ్లి సూర్యనారాయణ 
తండ్రి వెంకటరత్నం. గన్నవరం తాలూకా 

నందమూరు వాస్తవ్యులు. రైతు. ఉప సత్తా 
(గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 22.56.80 న ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమండి, కోరాపుటి 
జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 7 

దోనేవూడి వెంకట సుబ్బయ్య 
తండ్రి వెంకయ్య. 

1916 పాంతంలో 
జననం. గన్నవరం 
తాలూకా కొయ్యగూర 

పాడువా సవులు. 

ఉద్యనుంలో పాల్గొ 

న్నారు. 81.6.48 
నుండి 18 నెలల శిక్షను 
అలీప్పురం క్యాంపు జె లో అనుభవించారు. 

రయం 



నమరయోధుల చంి/త 

ఎన్. అదినారాయణశర్మ 

తంగడి వెంక పేశ్వర్లు, జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా ఉయూ్యూరు. విద్యార్థి దశలో కికట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. లైలి_ల్ల= 1940 

నుంచి రెండు నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం జై లులో 

అనుభవించారు. 

నంబూరు శ్రీనివాసరావు 

తం(డ్రి లక్ష్మయ్య. గన్నవరం తాలూకా బండారు 

గూడెం వా స్తవ్యులు- (బిటిష్లో యుద్ధ (పయతా్న్నా 

లకు, డబ్బుగానీ, మనుష్యుళ్నిగానీ ప పంపి సహాయ 

సడవలదని, వేలూరు, పెడికొండలపాలెంలలో 

హరికథల ద్వారా (ప్రచారం చేసినందుకు 20.8.41న, 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 11.242 న 

విడుదలయ్యారు. తిరిగి 14-2-42 న భారత రక్షణ 

నిబంధనల (క్రింద డిన్ చేయబడ్డారు. వెల్లూరు, 

రాజమం[డిలలో డిచన్యూగా వున్నారు. ఒకసారి 

శాసనసభికు ఎన్నికయ్యారు. 

నండూరి |పనాదరావు 

తండ్రి జానకిరామయ్య. 

తాలూకా ఆరుగొలను. యుద్ద వ్యతిరేక చర్యలలో 

పాల్గొని 8-1=1941 న అరెస్టయ్యారు. విజయవాడ 

జాయింట్ మెజి స్రైటు ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

ఏధించారు. అలీప్పరం, బళ్ళారి జ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వీంచారు. బెనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీలో చదువు 

తున్నప్పుడు క్ర మ్యూనిష్టు భావాలు అలవర్చు 

కున్నారు. రె త్కు కార్మిక, వ్యవసాయ కారిక 

సంఘాల నిర్మాణానికి గణనీయమైన కృషి చేశారు. 

మునగాల రె తు ఉద్యమ ని రా తలలో ఒకరు 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కాంగెస్ కమి టీ నియమించిన, 

మునగాల జమీన్ రైతులవిచా రణ కమిటీలో 

సభ్యులు. 1999 లో మునగాల జమీందారు వ్యతిరేక 

సత్యా(గహ దళాన్ని నడిపారు. ఈ సందర్భంగా 

1939 లో ఒక సంవ త్సరం కఠిన శిక్ష విధింప 
బడింది. తెలంగాణా నిజాం వ్యతిరేక బి పోరాటం లో 

పాల్గొన్నారు. (ప్రజా సమస్యల పె అనేక (గంధాలు 

రచించారు. మార్కిన్లు సిద్ధాంత  (గంథాలను అనువ 

దించారు. రాష్ట్ర cl "త్తు సంఘ కార్యదర్శిగా పని 

జన్మస్థలం గన్నవరం 
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చేశారు. అఖిల భారత కిసాన్ సభ కార్యకలాపాల్ల' 

(పముఖ పాత్ర వహించారు. (పస్తుతం కార్మిక సంస్థ 

౮. 1.1. U. రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్నారు. 

నూకల వీరరాఘవయు స్థ 

(ఉరఫ్ ఆ శ్రమ 

తం డి శ్రీరాములు. 

జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా కౌనుమోలు. 

జననం 5.6_1894. 

1921 సహాయ నిరా 

కరణ ౦లో తన 

(గా మోదోోగి పదవికి 

రాజీనామా యిచ్చారు. 

ఉప్పు సత్యా_గ్రహాంలి' పాల్గొన్నారు. 26-5-1930 న 

సంచత్పరం కఠిన శిక్ష, రు. 150/- జరిమానా 

విధించారు. రాజమండ్రి, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. రాజమం (డి జ లులో 15-6-1930న 

తీవ్రమైన లాఠీచార్జీ కి గురయ్యారు. గాంధీ_ఇర్విన్ 

ఒప్పందంతో 15_3.1991 న విడుదలయ్యారు. 

తిరిగి శాసనో ల్లంఘనంలో పాల్గొని, 9_1-_1982 నుంచి 

సంవత్సరం “కఠిన శిక్షను రాజమం్యడి, బళ్ళారి, 

మాసు జైళ్ళలో అనుభవించారు. ఒక పర్యాయం 

శాసనసభకు న ఎన్నికయ్యారు. 18-2= 1878 లో క ర్తి 

శేషులైరి. 

పాకలపాటి వెంకటరత్నం 

తండి వెంకయ్య. 

నివాసం పొ ట్టి పా డు. 

రె తు. ఉప్పు సత్యా 

గ హాంలో పాల్గొ 

నారు. కల్లు దుకాణాల 

వద్ద పికెటింగు చేస్తుం 

డగా అరెస్టు అద్యూరు. 

7_8_80 న ఒక స 

వత్సరంకలిని శిక్ష విధింపబిడగా రాజమం ।[డ్రి,బిరంపురం 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
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పాలడుగు సుబ్బారాయ చౌదరి 

తండి వెంకట కృష్ణయ్య. గన్నవరం తాలూకా 

గురజాడ వా స్ వ్యు లు. రతుం ఉస్వు సత్యా 

గహంలో పాల్గొన్నందుకు ఒక సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి, అలీ 
పురం జె ళలో శిక్ష ననుభవిస్తుండగా గాం ధీ-ఇర్విన్' 

ఒడంబడికను అనుసరించి 14.38.1881 న విడుద 

లయ్యారు, 

పాలడుగు సుబ్బారావు 

తండ్రి. వెంకట 

కృష్ణయ్య. 1898 లో 

జన్కించారు.గన్నవరం 

తాలూకౌ గురజాడ 

బౌ స్ వ్యు లు. 

“హోమ్ రూల్ 
లీగ్” ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకు 1914 

లో లారీ దె బ్బ లకు 

గురయ్యారు. పాఠశాల నుండి సస్పెండ్ చేయ 

బడ్డారు. 1920 లో కాం(గెస్లో చేరారు. 1922 లో 

రాయలసీమలో లాఠీ దెబ్బలకు గురి అయ్యారు. 

కొన్నాళ్ళు పోలీస్ కష్టడీలో వున్నారు. 1980 లో 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో సంవత్సరం శిక్ష విధించ 

బడింది. రాజమండ్రి, తిరుచునాపర్తి, బిళ్నారి జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 1982 లో “రెడి” అనే రహస్య 

సెక్సోస్టయిల్ పృతిక ముద్రణ, పంపిణీలో 

పాల్గొన్నారు. కలక త్రా కాం(గెనుకు వెళ్ళినపుడు 

కొన్నాళ్ళు డిపెన్షన్లో వుంచారు. ఉపాధ్యాయుడు, 

నాటక రచయిత. నటుడు. 196] లో కేంద హోం 
మంత్రి, ఢీ) గోవింద వల్లభప సంత్ నుండి రు 500 

బహు మతి :  వొందారు. “ఆతా ఢ్రి ర్ప ణి” గంథ 

రచయిత. 1966 లో క్రీ ర్తిశేషులయ్యారు. . 

క్స్ ప్లాజిల్లా న్వాతం్యత్య 

పాలడుగు సూర్యనారాయణ 

తండ్రి వెంకట 
కృష్ణయ్య. గన్నవరం 

తాలూకా గురజాడ. 

వాస స్తవ్యులు. రై "తుం 

ఉప్పు సత్యా గహంలో 

పా లొ న్నందుకు 

16_ ర ‘30 నుండి 

తొమి్మిదిన్నర నెలల 

కఠినళిక్ష విధింపబడింది. 

రాజమం డి, వెల్లూరు, అలీపురం జైళ్ళలో. శిక్షను 
అనుభవించారు. ” 1939 శాసనోల్లంఘనోద్యమంలో 

లాఠీచారీకి గురి అయ్యారు. 

పొడుగు వరలక్ష్మమ్మ 

_ తండి చిగులూరు 
వెంక య్య. భర ర్ 

వెంకట సుబ్బారావు. 

జననం 1905 లో. 

నివాసం గన్నవరం 

తాలూకా గురజాడ. 

1981 లో విదేశ 

వస్త దహనేంలో పాల్గొ 

న్నారు. విదేశ వస్తారీల 
దుకొణాలము9దు పి కెటింగు చేస్తుండగా రంగునీళ్ళ 

బురదనీళ్ళు కొట్టగా స్పృహతప్పి పడిపోయారు. 

27.8=లీలి న ఉయ్యూరులో. అరెస్టుచేసి. ._ దిందరు 

తీసుకువెళ్ళి లాకప్లో వుంచారు. “అక్కడ. ఆడ 
పోలీసులపేత సోదా చేయించి, ఆమెవద్ద ' డబ్బు 
లేకుండాబేసి రా తి వేళ వదిలేశారు. 'ముదునూరు 
తిరునాళ్ళలో కాం(గెస్ జెండా ప్రతిష్టాపన చేసినం 
దుకు అరెస్టుచేసి నూజివీడులో వదిలేశారు. 'ఆతరు 
వాత అరెస్టుచేసి గుడివాడ సబ్ జై లులో 4 రోజులు, 
కైకలూరు. సబ్ జై లులో 45 రోజాలు వుంచి. ఆరు 

మాసాల గర్భిణ్గా వున్న ఈమెకు 6 మాసాల 
కఠిన శిక్ష, రు. 100లు జులాడ్రినా ' (జుల్తాానా 
చెలి ల్రించకపో తే మరో నెల శిక్ష) విధించారు. జొలా్యనా 
చెల్లి ంచనందున - మొతం 7 మాసాలు 'కఠన శిక్ష 
రతర 1082 నుంచి రాయవెల్లారు జై లులో అనుభ 



నయరయోధుల. చర్విత 

వించారు. శిక్షా కాలంలో ఆడపిల్లను వసవిందారు. 

(ఆ బిడ్డే ఇప్పటి యలమంచిలి “'వెంకాయమ్మగారు) 

వరలక్మమ్మగాద 1948 లో కీ ర్టీశేమ షులయ్యారు. 

పాలడుగు సత్యనారాయణ 

గన్నవరం తాలూకౌ గురజాడ వాస్తవ్యులు. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ కాలంలో అఖిలభారత 

ఖై దీల దినోత్సవం. జరిపినందుకు వీరిని 47-82 న 

స్మృతి తప్పేవరకు. లాఠీచార్జి చేశారు. 

పిడి కె కెటి వూర్ణచం దరావు 

తంగడి రామయ్య. 

జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా" కొయ్యగూర 

పాడు. తు, క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 
(ప్రముఖ. పాత వహిం 

చారు. 81-5-1948 న 

డి. ఐ. ఆర్. (క్రింద 

18. నెలల కఠిన శిక్ష 

విధించారు. అలీపురం జై లులో శిక్ష _ అనుభవించారు. 

పెండ్యాల వెంకటేశ్వరరావు. 

తండీ కోటయ్య. 

జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూక ముసాబాదా. 

తుం చదువుకుస్వ స్తి 

చపి ఎ జాతీయోద్య 
మంలో (ప్రవేశించారు. 

కాం (గెసుకార్యక ర్తగా 

చేసూ, రె తు 

సంఘాలను నిర్మొ 0 

చారు. ఆంధ రాష్ట్ర క కౌం(గెస్ సంఘసభ్యులుగా 

ఎన్నికయ్యారు. కృష్ణాజిల్లా ఫార్వార్డుల్లాక్ కార్యద 

ర్మిగా పనిచేశారు. యుద వ్యోతి రేక కాలంల
ో బోస్తీనులు 

దాడిచేసి, ఆయన ఇంటిని సోదా చేశారు. 15 రో 

సబ్ జై లు నిర్భంధంలో వున్నారు. 1942 కోట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో" రహస్య జీవితం గడిపారు. 

+ 
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పొట్లూరు గోపాలరావు 

తండి వీరయ్య. 

గన్నవఠం తాలూకా 

గుడిగుంట్లవా స్తవ్యులు. 

తన 17వ ఏట విజయ 

వాడలో కలు పాకల 

వద్ద పికెటింగ్ చేశారు. 

గుంటూరులో పికిటింగ్ 

చేసినపుడు లాటి దెబ్బ 

లకు గుర య్యా 

10.8... 1992 నుండి 13_6-1989 వరకూ రాజమండ్రి 

జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

పోతి'నెని చిన్న వెంకటేశ్వరరావు 

తండి బ్రహ్మయ్య. జన్మస్థలం కొయ్యగూర 

పాడు. క్విట్ ఇండియా. ఉద్యమంలో అ రెస్టుఅయి 

$1.5=19848 నుంచి 4-10=1948 వరకు అలీపురం 

జైలులో కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

పోలి మెట్ట 'వెంతట రామశేషయ్య 

తండి వెంకట 

రామయ్య. జనన౦. 

1919 గన్నవరం 

తాలూకౌ ఎలుకపాడు. 

బొంబాయిలో 1941 

వ(షి' సతాం(గహంలో 

పోలా న by ఠాణొ 

జైలులో ఆయిదు నెలల 

పొటు డి మెన్ చేశారు. 

1948 ఫి ఫిబ్రవరి 10 న గాంధీజీ (ప్రారంభించిన నిరా 

హారదీక్ష సందర్భంలో పూనాలో తిరిగి అరెస్టు అయి, 

కి నెలల శిక్ష అనుభవించారు. 
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పోలవరవు వెంకట ' సుబ్బారావు 
తం(డ్రి శోభనా (ద్రి, 

గన్నవరం తాలూకా 

చోరగుడి వాస్తవ్యులు. 

ఆయుర్వేద వె ద్యులు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో (బీటిష్ 

(ప్రభుత్వ వ్యతిరేక 
చర్యలు సాగించవలసిం 

స దిగా ఉద్పోధించారుం 
శాసనోల్లంఘనోద్యిమాని్ని బలపరచే కాంగెసు ఆశ 
యాల గురించి (ప్రచారం చేశారు. 81-10_42 నుండి 
సంవత్సరం కఠిన శిక్షను అలీపుఠరం క్యాంప్ జైలులో 
అనుభవించారు. 

బెజవాడ వెంకట సుబ్బారావు 
తండి. వెంకట కృష్ణయ్య. మ (రివాడలో 

17-7-1817 లో జ నించారు. 1942 క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని రైలు పట్టాము తొల 
గించినందుకు 29-5-1948 లో శిక్షపడి 15 మాసాలు 
ఆలీపూర్ క్యాంపు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

మల్లాది రామచం| దశా స్త్ర 
Cc అమ 

తండి దక్షిణామూ ర్రిశాస్త్రి.. జన్మ స్థలం గన్న 
వరం తాలూకా కనకవలి విద్యార్ధి దశలోనే ఉప 
సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 26_6_1980 న 
రెండు సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష విధించారు. తంజా 
వూరు టోరస్టల్ స్క్కూలులోను, రాజమం(డ్రిలోను 
శిక్ష అనుభవించారు. 1821081! న (పభుత్వం 
విడుదల చేసింది. 1042 క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో పాల్గొని, శీక్ష అనుభవించారు. 

మలొది సూర్య నారాయణకశా స్త్ర 0 ది 
తండి దక్షిణామూర్తి శాస్త్ర. గన్నవరంతాలూకా 

కనేకవల్లి వాస్తవ్యులు. 1940 _ 41 యుద్ద వ్యతిరేక 
ఉద్యమంలో వన్నులు చెల్లీ ంచవద్దని పజలను రెచ్చ 
గొ ఉపన్యా సాలిచ్చారంటూ డి. ఐ. ఆర్. (క్రింద 
శిక్షించబడ్డారు. 40 సంవత్సరాల పైగా నాటక 
రంగంలో వివిధ (పాంతాలలో నటించి (ప్రఖ్యాతి 

కృడ్లూజి ల్లా న్వాతంత్య 

పోందారు. వీరి ప్రసిద్ద పాత్రలు హరిశ్చంద్ర, 
రావణుడు, చారుద తుడు, అశ్వత్థామ మున్నగునవి. 

మారెవల్లి రామచం, దశాస్త్రి (కవిగారు) 
ఇట. 

తండ్రి శ్రీరాములు. 
గన్నవరం తాలూకా 

కనకవలిలో 1874 న 
జనిించారు. విశాఖ 
పట్నంలో F.A. ఆరు 

మాసొలుచదివాక,బానిస 
కొలువు కోసం పట 

భ(ద్రులు కావటం హ్న 
NN మనుకుని, కాలేజీ 
చదువుకి స్వస్తి చెప్పారు. కాలేజీ వార్షికోత్సవంలో 
శాస్త్రిగారు చదివిన పద్యాలకు మెచ్చుకున్న, అప్పటి 
(ప్రిన్సిపాల్ ఆయనకు “కవి” బిరుదు నిచ్చారు. 

శాఖపటణ౦లో “ధర్మా[శమర౦ి స్టాపించారు. 
అందులో ఒక (గంధాలయం, 1877లో జల చికిత్స 
శాల నెలకొల్పారు. భయంకరమయిన క్షయ, కుషు 
రోగాల్ని సీటి వై ద్యంతో నయం చేసేవారు. ఆశ 
మంలో మ గాలు పెటించి నేతబటలు నేయించారు. 
దంతంతో వను వుల్ని తయారుచేయ్యిచి బొంబాయి, 
క లకతాలక్రు ఎగుమతి చేయించారు. 

జనసామాన్యంలో విజ్ఞాన వీజాలు వెదజల్లే ౦దుకు 
సుమారు వంద (గంథాలు రచించారు. నాటకాలు 
రచించి (పదర్శించడమేకాక, తను కూడా నటించి 
“బాల షేక్స్పియర్” అని [ప్రశంసలు పొందారు. 

సంఘసంస్క ర్రగా బాల్య వివాహాలు,వరకొటాాలు, 
కన్యాశుల్కాలు మాన్నించేందుకు కృషి చేశారు. 
"హేయవమయిన పడుపువృ తి నూన్నించేందుకు , విశాఖ 
లోని వేశ్యాంగనలతో 1902లో “సంగీతమానినీ 
సమాజంి నెలకొల్చారు. నాటకౌలు ఆడటం నేర్చి 
వారికి [బతుకు తెరువు కల్పించారు. అంటరానితనం 
నిర్మూలనకు కృషిచేశారు. 

రాజకీయరంగంలో వీరు (ప వేశించాక. బెజవాడటో 
1014న జరిగిన ఆం[ధ మహాసభకు హాజరయ్యారు, 
అనిబిసెంట్ గారి “హోమ్ రూత్ లీగొ వ క్ష 
మున విశాఖలో “స్వరాజ్య సమితి” ఏర్పరచి, కార్య 
దర్శిగా వుండి (ప్రజలలో గొప్పు చైతన్యం కలిగిం 



వా సు అ జలజా లాడ దయం నువువ జా దాయ అన్యా లా త వయం 

నీమరయాధుల చర్చిత 

చారు. 1920 సహాయ నిరాకర ణో ద మంలో పాల్గొని, 

కాలినడకన పల్లె పల్లె కు పోయికాం(గెస్ సందేశాన్ని 

చాటారు. 1922లో గ యా కాం గెస్ (ప్రతినిధిగా 

వెళ్ళారు, విశాఖ జిల్లా కాంగెస్ ఏర్పడ్డాక, మొదటి 

కొన్నేళ్ళు ఉపాధ్యక్షులుగా, తరవాత అధ్యక్షులుగా 

వున్నారు. 1928లో అఖిలభారత చరఖా సంఘందారి 

ఆదేశానుసారం గంజాం, విశాఖపట్నం, తూర్పు 

గోదావరి జిల్లాలో $నెలలు పలెలు, పట్టణాలు తిరిగి 

ఖద్దరు (పచోరీం చేశారు. ఖద్దరు. వస్తాగీలను భుజా 
లపై మోస్తూ అమ్మారు, 

విశాఖ సముద్రతీరంలో ఉస తయారుచేయగా, 

ఆంగ్ల ప్రభుత ్వంవీరికిఆరు నెలలు శిక్షవిధించింది.విశాఖ 

జిల్లాకు మళ్శీనియంతగా ఉండి, కాం గెస్ కార్య కమం 

కోనసాగించుతుండగా 1982 ఫి ఎవరిలో వీరి ని ఎల 

మంచిలిలో (ప్రభుత్వం అరెస్టుచేసి, ఒక సంవత్సరం 

క్రశిన శిక్ష విధించింది. విశాఖపట్నంలో స్థాపించిన 

“కవితా సమితికి అధ్యక్షులుగా వున్నారు. ఏరు పండిత 

కవి. అష్టావధాని. గృహస్త సన్యాసి. కవిగారు. దేశ 
సేవ, తెలుగుభాష సేవచేస్తూ 185 [లో ఉయ్యూరులో 

కీ ర్రిశేషు లయ్యారు. 

నులొది శివరొమశాని ౧ 
అం ఆట 

తండి దక్షిణా 

మూర్తి శాస్త్రీ. 1921 

లో జనీ్మంచా రు.కికట్ 

ఇండియా ఉద్యమం 

సందర్భంగా కుల్మిగ్రాఫ్ 

తీగలు తెంచమనీ, 

రె లు పట్టాలుసీకి వేయ 

మనీ, యుద్ద పయ 

త్నాలకు తోడ్పడవద్దనీ (ప్రచారం చేసినందుకు ఒక 

సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధింపదడింది. 20-10. 1942 

నుండి అలీపురం క్యాంపుజై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

హిందీ [ప చార 6 హరిజన సేవ, సంస్కరణ వివా 

హోలు గావించారు. బిహు (గంథకర్న. పీరు రచించిన 

“రామాయణ సౌరభం” అము దితం. 
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మెరుగు దేవయ్య 
జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా మంటాడ. శాస 

నోల్లఘనం౦లో 4-_7_1932 న తీ(వమెన లాశీ చార్జి కి 

గురయ్యారు. 

మెనేని వెంకట సుబ్బయ్య 

తండి రామయ్య. 

గన్నవరం తాలూకా 

కుమ్మమూరు. రె తు 

ఉప్పు సత్యా గహంలో 

పాల్గొన్నపుడు లారీ 

చార్తీకి గురి అయ్యారు 

215. . 890 నుండి 9 

నెలల కఠిన శిక్షను. 

అనుభవించారు. రాజమండ్రి, కోయంబత్తూరు, అలీ 

పురం జైళ్ళలో శిక్షననుభవించారు. తిరిగి శాసనోల్లం 

ఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నారు . 15._6.82న ఒక సంవ 

త్సరం శిక్ష విధించబడింది. రాజమండ్రి సెం్యటల్ 

జైల్లో శిక్షను అనుభవించారు. 

మెనేని శ్రీరామాయమ్మ 
కా 

'వంకట సుబ్బయ్య గారిపతి ఎ- గన్నవరంతాలూకౌ 

కుమ్మమూరు. శాసనోల్లంఘనో ద్య మంలో పాల్గొ 

న్నారు. 28._! 92 న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

ఏధింపబడింది. పసి బిడ్డతో స సహా వెల్లూరు,కన్ననూరు 

జైళ్ళలో శిక్షననుభవించా 

మెనేని 1 అట తారామయ్యి 

గన్నవరం తాలూక పెడిగుంటలసాలెం- 1932 

శాసనా 'లంఘనో ద్యమంలో పాల్గొ న్నారు అరెస్టుచేసి 

కొన్నాళ్ళు జై జెలులో వుంచారు. 26- 9.32 న విడుద 

లయ్యారు. కీర శేమలు. 



1850 

యలమంచి కృష్షయ్య 
రి 

తండ్రి. అంకప్ప 

చౌదరి. జన్మ స్ట ల౦ 

గన్నవరం తాలూకౌ 

మేడూరు. శాసనో లంఘ 
నంలో 18-4-1802 న 
కరప(తాలు పంచు 

తూండగా పో లీసులు 

తీ వమెనలారీచార్రీకిగురి 

. చేశారు. బెజవాడలో పికె 

టింగ్ చేస్తూండగా, పోలీసులులా రీలతో స్పృహతప్పే 

వరకు చావమోది, బందరు కాల్వ వద్దకు ఈడ్చి వేసి, 

వదిలారు. కిట్ ఇండియో ఉద్యమ కాలంలో అరెస్టు 

అయి, కొద్ది రోజు సబ్ జై లు నిర్బంధంలో 

వున్నారు. “కమ్యూనిస్టు పార్టీలో “చేరారు. "5 తుకూలీ 

లనుస ంఘటితపర్చి, జమీందారీ వ్యతిరేక హోరాటం 

సాగించారు: శ్రీలు, పేద పిల్లల పురోభివృద్ధికి కృషి 

చేశారు. 1949 లో ఫో లీసులచే కాల్చి చంపబడ్డారు. 

యలమంచి దశరథరామయ్య 

తండ్రి సర్వయ్య. 

గన్నవరం తాలూకా 

మేడూరులో21_1_“16 

లో జన్మించారు. శాస 

నోలంఘన కాలంలో 

కరపత్రాలు పంచుతుం 

డగా 18-4-1882 న 

లా రీ & చా రీ కి గుర 

య్యారు. "కల్లుపాకల . 

ఒద్ద పికెటింగ్ క యుటకు పెడిముక్క ల (గ్రామానికి 

వళ్ళుకుండగా మేడూరు సరిహద్దు వద్ద పోలీసులు 

చుట్టుముట్టి 88 లాఠీ దెబ్బలు కొట్టారు. ఈ దెబ్బలకు 

వెక కన్ను నరాలుతెగి, చూపుపో యింది. 

లక్కరాజు సత్యనారాయణ 

గన్నవరం తాలూకా ఆతూ్మరు వాస్తప్యులు. 

సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో 4-2.1922న శిక్షంచ 

బడి రాజమండ్రి జైల్ల్ శిక్షను అనుభవించారు. 

మండి. 

కృద్తాజిల్లొ న్వాతం/త్య 

లోళ్ళ పేరిశాస్త్రి 

తంథడ్రి ఎల్. వి, నరసింహం. జన్మస్థలం గన్న 

వరం తాలూకా సపెన్న్యూతల. ప్ తు. ఉప్పు సత్యా(గ 

హంలో పాల్గొన్నారు, 9_7_19830న ఆరునెలల కఠిన 

శిక్ష. రు. 50|- ల జరిమానా విధించారు. రాజమం డి, 

తి రుచునాపల్లి, అ లీపుర ౦ జెళ్ళలో శిక్షను అనుభ 

వించారు. 

వల్ల భనేని వెంకటరావు 

తండి రత య్య. రైతు. గండిగుంట వా స్ 

వ్యులు. 1920.21 సహాయ నిరాకరణో ద్యమంలో 

రెండు నెలల శిక్ష విధించబడింది. ఊస్సు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొన్నారు. 21_5-80నుండి రాజమం! డి 

వెల్లూరు, అలీపురం జైళ్ళలో 9నెలల కఠినశిక్ష ననుభ 

వించారు. 28-1_“82 న ఆరు నెలల కఠినశిక్ష, రు.100 

జరిమానా చెల్లించనిచో మరో ఆరు వారాల కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. జరిమానా వసూలు చేయబడినది. రాజ 

మండి సెంటల్ జైల్లో శిక్షననుభవించె చారు. 

వంగల బుచ్చన్న దీక్తితంలు 

జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకా ఉయ్యూరు. 

1920 సహాయ నిరాకరణంలో పాల్గొన్నారు. ఓక 

నెల జె లుశిక్ష, రు. 50/_జరిమానా విధించబడినది. 

కిరమూచ నేని వెంకటవ్పయ్య్య 

తండి కోటయ్య, జననం 1క-ర5..1916 గన్న 

వరం తాలూకా పెడికొండలపాలెం. రెతు. హిందీ 

(పచా రకులు. ఉప్పు సత్యా_గహంలో పొల్షొని, 

19-6-1990 నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజ 

తి రుచునాపల్లి జళ్ళలో అనుభవించారు. 

ప్రస్తుత నివాసం కైకలూరు తాలూకా చిగురుకోట. 

వెనిగండ లక్షీ వము =నిగంట్బ క కాంతమ్మ 

జననం 1899 గన్నవర తాలూకా కుమ్మమూరు. 

1982 శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

1941 లో కీర్తిశేషలైరి. 



నయరయోభులి చర్విత 
చెలగల నరసయ్య 

తండి సీతయ్య. 

నివాసం ఎలుక పాడు. 

జననం 15-9._1908. 

చిన్నాపురంలో ఉప్పు 

పండించినందుకు సంప 

త్చరంకఠిన శిక్షవిధించి 

26_6_80న రాజమం(డి 

జై లుకు పంపారు. 

. : ,జెలులో ఆహారం పురు 

గులతో వుండటంతో నిరాహార 5 దీక్షకు పూనుకున్నారు. 

అప్పుడు ఈయనను తిరుచునాపల్లి జై లుకు పంపారు. 

గాంధీ_ఇరి కన్ ఒడంబడిక (పకోరం రెండు నెలలు 

ముందుగా విడుదల చేయబడ్డారు. ఏ(0_8.82 న తిరిగి 

అరెస్టు చేయబడి విడుదలయ్యారు. హిందీ పండి 

తునిగా పనిచేశారు. 
. 

వెబగవూడ సూర్యనారాయణ 

తండి వెంకట 

రత్నం. గన్నవరం 
తాలూకా బాహు 

బవేంద గూడెం అగ 

హారంలో 1911 సంవ 

తరంలో జని్మి౦ 
చారు ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పార్ట సం 

దున 6=6-_ 1980 న 

2 సంవత్సరాల శిక్ష చేసి తంజావూరు బోర్స్టల్ 

సూగ్రలుకు పంపారు. రాజమండ్రి జైలు నుంచి 

18- 2.1981 న విడుదలయ్యారు. 

వెల్ల ౦కి పూర్ణ చం్యదరావు 

తండి బాసయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం తాలూకొ 

కలవపాముల. రై తు. ఉప్పు సత్యా గహంలో 

పాల్గొన్నారు. 2625. 1008 న 18 నెలల కఠిన శిక్ష 

విధింపబడింది. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, అలీపురం 

జైళ్ళలో. శిక్ష అనుభవించారు. “గాందీ _ ఇర్విన్ 

బడందిడిక (పకారం 14-8-1981 న విడుదలయ్యారు. 

తిరిగి శాసనోల్లంఘనం౦లో పాల్గొని, అరెస్టు 
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అయ్యారు 28=1_1932 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు 100 [- జరిమానా విధించబడింది. రాజమండి 

జైలులోశిక్ష అనుభవించారు. మరొకమారుపికెటింగ్ లో 

పాల్గొన్నారు 10-8-1932 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభ 

వించావు. 26.1883 న విడుదలయ్యారు. 

వెల్ల ౦కి సుబ్బరాయ చ చెదరి 

1 తండి రత్తయ్య. 

1906 అక్టోబరు 520 న 

గన్నవరం తాలూకా 

కలకపాములలో జిన్మిం 

చారు. (ప్రస్తుత నివాసం 

ఖమ్మం జిల్లా సత్తు 

పల్లి. హిందీ" (ప్రచా 

కులుగా పని వ 

1921 లో సహాయ 
నిరాకరణోద్యమం ఆదేశానుసారం 9వ తరగతి 

చదువుతూ చదువుకు స్వస్తి చెప్పారు. గుంటూరు 

జిల్లా ఉప్పు సత్యా (గ హ శిబిరంలో వలంటీరుగా 

చేరారు. కరవది వద్ద జాతీయ జండా ఎగుర వేస్తు 

న్నపుడు తీవ్రంగా" లా కీచార్తీకి గురికొగా ఎడమ 

మోచేయి శాశ్వతంగా చెబ్బతినిపోయింది. 3-7-90 న 

తెనాలిలో సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 

రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి , అలీపురం జె జైశ్ళలో జైలు 

జీవితం గడిపారు. గౌందీ. ఇర్విన్ “ఒడంబడికను 

అనుసరించి 15-8-81, న విడుదలయ్యారు. (గ్రామ 

సంచాయితీ బోర్లు సభ్యులుగా పనిచేశారు. 1868 

జూలై 28 న క్ర ర్తిశేషులయ్యారు. 

వేములవల్లి వామనరావు 
త౦ (డి పెద 

రామయ్య. గన్నవరం 

తాలూకా మ (రివా డ్ 

వో _స్తవ్యులు.. ఐవి ద్యా 

ర్టిగా ఉన్న రోజుల్లో నే 

యుద్ధ వ్యతిరేక కార్య 

క్ర లౌ పా ల్ల పాల్గొ 

న్నారు. 25 9=42 

జీ. నుండి 27-4-42 వరకు 

అలీపురం, బళ్ళారి ఇళ్ళలో నిర్చంధింపబడ్డారు. 
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' వేలూరి యజ నారాయణ శా స్త్ర 
అ మ 

; తండి వె6కపే 

శ్వర అవధానులు. 

జన్మనలం గన వరం 

కాట చిరి అ డు. 

రైతు. ఉప్సు సత్యా 

గహం౦లో పాల్గొ 

నాషారు. 26.5. 1880న 

సంవత్సరం కఠిన 

క్త క క్షి, రు 150/ జరి 

మానా విధించారు. రాజమం డ్రి, వెల్లూరు, జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ..ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

12_8_ 1931 న విడుదలయారు. వ్యష్టి సత్యా 

గహం౦ంలో పాల్గొని, 18-4-1941 న అరెస్తు 
య్యారు. నూజివీడు సబ్ డివిజనల్ మెజి-ప్రే ట్ 

2శీ_4.1841 న నాలుగు నెలల కఠిన శిక్ష, రు 280 |- 
జరిమానా విధించారు జరిమానా చెల్లించ నిరాకరించి, 

"మొ త్తం ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం జె జె జైలులో 
అనుభవించారు. 

వెంపటి రాధాకృష్ణ 
రి 

తం (డి సూరి 

సోమయాజులు. జననం 

8-8-1928 గన్నవరం 

తాలూ కా కనకవలి. 

ఎస్. ఎస్. ఎల్. పే. 
చదువుతూ, కౌం(గసు 

సోషలిస్టు పార్టీ ల్ చెరి, 

చదు వృ కు స్వ 

చెప్పారు. 1941 నుల 
1942 ఆగస్టు వరకు రహనస్యళ్లీవితం గడి పారు, 
1942 ఆగస్టులో అరెస్టు అయ్యాదప. 8 సంవత్సారాల 
కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 44 మాసాలు జై లుజీవితం 
అనుభవించారు. జైలులో విపరీతమైన లాఠీ దెబ్బలు 
తిన్నారు. జై లునుంచి విడుదలై న న పిమ్మట కమ్యూ 

నిస్టు పార్టీ లో పనిచేశారు. ప్రజానాట్య మండలి రాష్ట్ర 
దళంలో “ సభ్యులై, అనేక వై జ్ఞానిక (ప్రదర్శన 

లిచ్చారు. తాామస్మత (గ్రహీత, 1564 లో ఆలిండియా 

కృజ్ణాజిల్లా న్యాతం[త్య 

రేడియో సాఫ్ ఆరిసుగాచేరి పనిచేసూ 108 న యట రబ అథి 
అక్షోదిరు 28 న కీ ర్రిశేమలె రి. 

వీరపనేని రాముదాసు 

తండి రామయ్య. 

కొయ్యగుర ప్పాడుతో 
జని్మంచారు. రై తు, 

క్విట్ ఇండియా వుర్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 

815-1948 తేదీన 

18 మాసాలు కఠిన శిక్ష 

పడగా అలీపర౦. 

క్యాంపు జైలులో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

సుంకర కృష్ణమూ ది 
= 

తండి వీరభ్యదయ్య. జననం 1815 లో 
గన్నవరం తాలూకా ఇందుపల్లి = చదువుకు స్వస్తి 

చెప్పి శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొన్నారు. మదాసులో 
విదేశీ నసాంలయాలముందు “పికెటింగ్ చేస్తుండగా, 
1932 మార్చిలో రెండుసార్లు తీ యవమైన లాఠీచార్తీ కి 
గురయ్యారు. 1882 ఏపలొలో ెవిజయవాడలో 
పికెటింగ్ చేసి, అరెస్టు అయ్యారు. ఆరు నెలల కఠిన 
శిక్ష, రు. 800/_ జరిమానా విధించబడింది. గన్నవరం 
సబ్ న్ జైలులో రెండు మానాలు రిమాండులో వున్నారు. 

శాసనోల్లంఘ నోద్యమంతో సంబంధం కలదన్న 

కారణంపై 1992 నవంబరులో రు. గ్0/._ జరిమానా 

విధింపబిడింది. . wt 

సుంకర సూర్యనారాయణ 

జన్మస్థలం గన్న 

వరం తాలూకా 

మేడూరు. 1986 లో 
రెవెన్యూ శాఖలో తన 

ప్రభుతో ద్యో గానికి 

రాజీనామాచేసి, జాతీ 

యోద్యమంలో చేరారు. 

) హరిపుర కాం(గెసు 

హాసభకు (ప్రతినిధిగా 



నమయరయోదుల చరిత 

హాజరయ్యారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

రహస్య కౌర్యకలా పాలు నిర్వహించారు. కృష్ణాజిల్లా 

రైతు ఉద్యమంలో (ప్రముఖప్మాత వహించారు. 

సుంకర అంజయ్య 

తండి. రామయ్య. జన్మస్థలం గన్నవరం 

తాలూకా పొణుకుమాడు, రైతు శాసనో లంఘనంలో 

పాల్గొని, 28_.6_19832 నుంచి ఆరు నెలల 'కలిన శిక్షను 

రాజముండ్రి జెలులో అనుభవించారు. 
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సూరి సీతారామం 

తండి శోభనాచలపతి. 1987 జూలై 10 వ తేదీన 

గన్నవరం తాలూకా 'వుయ్యూరులో జన్మించారు 

ఇద్యార్శి కాం(గెసు కార్యక ర్ర+ విజయవాడ లో 

ఇంటర్మీడియెట్ రెండవ సంవత్సరం చదువుతుండగా. 

పిన్నవయసులో నే మరో 8 విద్యార్థులతో కలిసి 

గోవా విమోచన సత్యా_గ్రహ ఉద్యమంలో పాల్గొన 

డానికి వెళ్ళారు. గోవాలో (ప వేశించుతూ ఉండగా నే 

పోర్చుగీసు పోలీసులు ఆయనను 15. 8-55 న కాల్చి 

చంపారు. ఆయన మృతదేహాన్ని తోటి సత్యా 

(గహులు బెల్గాం తీసుకువచ్చి 

జరిపారు. 

నూజివిడు తాలూకా 
నరూజివిడం 

అమాన్ రంగయ్య 

తండి లక్షీ నారాయణ. 25-5...1814న నూజి వీడ 

తాలూకా సగ్గూరులో జననం. ప్రస్తుత నివాసం 

నూజివీడు వ్యష్ని సత్యా గహంలో ఒక నెల శిక్ష, 

రు. 69 జరిమానా విధింపబడి, నూజివీడు, గన్నవరం 

జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. హరిజనోదకమంలో 

పనిచేశారు. తాలూకొ, జిల్లా కౌం గెస్ సభ్యులు. 

అబ ఇల్ల , 

నూజివీడువా స్తవ్యులు 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో పాల్గొన్నారు. 

మూడు నెలల కఠిన 

శిక్ష, రు. 106 |= ల 

' జరిమానా విధించారు 

కంతేటి రామజోగయ్య 

నూజివీడు నివాసి. 

సహాయనిరాకర ణంలో 

పాల్గొని, 20=8_1921 

నుంచి నాలుగు నెలల 

కఠిన శిక్షను రాజ 

మం(డి జె లులో 

అనుభవించారు. 

కందుకూరి ఆదినారాయణ 

తండి ఆంజనేయులు. వ్యాపారి. జ న్మస్టలం౦ 

నూజివీడు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 

18_6=1880 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు, 

అలీపురం, మాస్ జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

కురెళ్ళ సత్యనారాయణమూర్తి. 
తండి సుబ్బయ్య. నూజివీడు వొ స్తవ్యులు, 

(పయి వేటు ఉద్యోగి. ఉప్పు. సత్యాగ్రహంలో ' పాల్గొ 
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న్నారు. 1౧6.30 నుండి రాజమండ్రి, బళ్ళారి 
జైళ్ళలో 9 నెలల శిక్ష ననుభవించారు. 

కోసూరి నరసింహమూ రి 
Si తండ్రి వెంకట 

స్వామి. 1914 లో 
నూజివీడులో జన్మిం 
చారు. ఆర్ టి సి. కండ 
కర్ గా రిజరయ్యాారు. 
(పన్తుత నివాసం నూజఖి 
వీడు. ఉప్పు సతా 

(గహంలో!10.8.80 న 
న్ పాల్గొన్నారు. లిమాసాల 

కఠిన శిక్ష విధిచబడి రాజమం డి, తిరుచునాసల్లి 
జెళ్ళలో శిక్షను ఆనుభవించారు. 8.2.8] న విడుద 
లయ్యారు. 11.841 న వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 
మ(దాసులో రెండుమాసాల శిక్ష పొంది, మాను 
జైలులో శిక్ష ననుభవించి 9-8_41న విడుదల చ్యూరు. 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 4=9_42 స రెండేళ్ళ 
కథిన శిక్ష విధింపబడి అలీపూర్ క్యాంప్జైలు, దిళ్లారి 
జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 20=5 25 న విడుద 
అయ్యారు, 

కూనపులి సుబహ్మణ్యం 
తండ్రి పూర్ణయ్య క 

శాస్త్రీ. నూజివీడులో 
18-11-1910న జననం. 
(వసుత నివాసం నూజ్రి 

వీడు, బి వ చదువుతూ 
ఉండగా నర్చాపురం 
ఉస్పు సత్యా గ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. సిద్ధాపురం" 
వద్ద 81-5-00 న అరె కం 
ప్రయ్యారు, § మాసాల. కఠిన శిక్ష _ధించబడింది, రాజమం(డి, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవి.చారు. 
దివితాలూకా గొలపాలెంలో 1859 లో రాజకీయ నాధితులకిచ్చిన 5 ఎకరాల భూమిని బీదలకు వదలి, 

.. పట్టాలను కలెక్టర్కు తిరిగి ఇచ్చివేశారు. ఎం.ప్. 
బి.ఇడి, విద్వాన్ పట్టాలు పొందిన. వీరు నూజివీడు 

. వాస్తవ్యులు. బస్ 
వ 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

ధర్మ అప్పారావు కాలేజీలో వెస్ పిన్సిపాల్గా 
పనిచేశారు. 

కొత్వాల్ మహమ్మద్ హుస్పేవ్, 
తం[డీ కొత్వాల్ అబ్బాస్ అలీ. జన్మస్థలం 

నూబివీను. 1041 వ్యష్షి సత్యా గహంలో పాల్గొని 
లాఠీచార్తీకి గురయ్యారు. 1942 క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

కొత్వాల్ ఆబ్బన్ అలీసాహెబ్ 
తం(డ్రి మహమ్మద్ హుస్పేనొ. నూజివీడు 

వాసవ్యులు. 19821 లో సహాయ నిరాకరణ, పిక 
టింగ్ ఉద్యమాల్లో _ పాల్గొన్నారు. 20.122 న 
తొమ్మిది నెలల కఠిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమం ఢీ 
సెంటల్ జైలులో శిక్షను అనుభవించారు. లోదియన్ 
కమిటీ విజయవాడ వచ్చినప్పడు లాఠీచార్జీకి గుకి 
అయ్యారు. రాష్ట్ర కాం(గెస్ సభ్యులుగాను, జిల్లా 
బోరు సభ్యులుగాను పనిచేశారు. 1929 వ్మపిల్ 11 స 
గాంధీజీ నూజివీడు వచ్చినపుడు వీరు ఆహ్వాత 
సంఘాధ్యవ్లులు. 14.1.1058 న కీర్రిశేషులయ్యారు. 

గరికివ ర్తి సొగభూష ఇం 
శండి. గణపతి భు, 

లింగం, నూజివీడు /, 

సహాయ నిరాకరణ, 

పికెటింగ్, విదేశవస్త 
దహనం మొదలగు 

ఉద్యమాల్లో పాల్గొని 

లారీ చా ర్ కి గురి 
అయ్యారు. 208.21 న ఆరు నెలల కఠిన శీళ్ష 
విధింపబడింది. రాజమం డి జైల్లో శిక్షను అనుభవిం 
శారు. కీ ర్రిశేషులు. 

_ గొల్లపల్లి రతయ్య యన రవ ఎం ణ్ నూజీవీడు వాస్తవ్యులు, కుట్టుపనివారు. 1942 
కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

 చలమాల నారాయణ 
" తండ్రి నాయుడమ్మ. 1901 పాంతంలో నూతి 

'వీఈలో జన్మించారు. (ప్రసుత నివాసం నూజివీడు. 

అజరు జట్ ద 

క. 

వాలాను 



నయలయోధయుల భరిత 

(గంథాల యోద్యోగి. 1921 సహాయ నిరాకరణోడ్య 

మంలో పాల్గొన్నారు. 20-8192] న ఆరు నెలల 

కథినశిక్ష విధంచబడి, రాజమం డి జై జెలులో శిక్షను 

అనుభవించారు. 

చలమాల కోటయ్య 

నూజివీడు వివాసి. 

సహాయ నిరాకరణంలో 

పా లొని 208-1921 
నుంచి రాజమం (డీ 

జె లులో నాలుగు నేలల 

కరన శి క్ష ను అనుథ 
వించారు. 

తం వెంకట 

కృష్ణయ్య 1906 

పారితంలో బాప ట్ల 

తాలూకౌ గు డి పొ త్తు 

అ గహో హారంలో జనిర్రం 

చారు. (ప్రస్తుతం నూజి 

వీడు వౌ స్తవ్యులు. ధర్మ 

న్మతం గుమాస్తా. ఉప్పు 

స తా్యగహంలో = 

బాపట్లలో 75-80 న ఆరు నెలల శిక్ష 'విధించ బడింది" 

రాజమండి, వెల్లూరు సెం(టల్ జైళ్ళలో శిక్షను 

అనుభవించారు 

జాదం బాలొజీ 

జన్మస్థలం నూజివీడు. 1921 సహాయ నిరా 

కరణంలో జై లుశిక్ష అనుభవించారు. కీ ర్రిశేమలు. 

జుజ్జూరి నాగేశ్వరరావు 

స్వస్థలం నూజివీడు. 1942 క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

తటవ రి రంగయ్య 

తండి సరే్యకం వ ర్త కులు. నూజివీడు 

వొ స్రవ్యులు. క్రీ ర్రీశమలు. "021 నుండి 8? వరక 
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జాతియోద్యమాలలో (ప్రమతి పాత్ర వహించారు. 

వీరి నాయకత్వాన సుమారు $0 మంది కౌం(గెస్ 

కార్యకర్త రలు పనిచేశారు. జమీందారీ నౌకర్ల బాధలను 

నిర్ఫీతితో ఎదిరించారు. కాం గెస్ సభలకు చౌ ౦పు 

వేయడానికి డప్పులవాళ్ళు నిరాకరించినపుడు తానూ 

ఇతర కాం(గెస్వాదులతో పాటు డస్పు మెడకు తెగి 

లించుకుని చాటింపు వేశారు. వీరి సభలను భగ్నం 

చేయడానికి కొందరు డప్పులు వాయించేవారు. ఐనా 

చలించలేదు. 1921 డిసెంబర్, 1922 జనవరిలో 

గన్నవరం సబ్ జైలులో 40 రోజులు నిర్బంధంలో 
ఉన్నారు. తర్వాత 0 నెలల కఠిన శిక్ష విధింపబిడింది. 

29-1-22 నుండి 19=10-22 వరకు రాజమండ్రీ, 

కోరాప్పుటి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. ఉప్పు 
రు 

సత్యా గహంలో 9 నెలల కఠిన శిక్షను బళ్ళారిలో 

అనుభవించారు. 

తాడంకి ఏసురత్నం 

జన్మస్థలం నూజి 

వీడు. హరిజనుడు, 

1949 లో సైన్యంలో 

చేరి, పశ్చిమాసియా 

(పాంతంలో యు ద్ద 0౦ 

చేస్తూ 1942లో 

జర్మనీ సె సైన్యాని క్రి 

ఖే దీగా చిక్కారు. 

అనంతరం జర్మనీలో 

ఏర్పడిన ఆజాద్ హింద్ ఫొజ్లో చేరి తూర్పు 

ఆసియా రంగానికి తరలి వచ్చారు. జపాన్లో తిరిగి 

టటీష్ సైన్యానికి. ఖె దీగా చిక్కారు. 1848లో 

జబల్ పూర్ శిబిరం నుండి విడుదలయ్యారు. 

తిరుమలశెట్టి వుల్ల య్య 

నూజివీడు నివాసి. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. తిరువూరులో అరెస్టు అయ్యారు. 

మూడు రోజులు రిమాండ్ లో వున్నారు. క్రీ ర్పిశేమలు, 



దశిక సూర్యవికాశరావు 

తండి వెంకట 

సుబ్బారాయుడు. 1808 
ఏప్రిల్ 10 న రాజ 

మండిలో జననం. 
హిందీ అధ్యాపకులు. 

విశారద (హిందీ) 
ప్యాసయ్యారు. “బిఏ.” 

చదువుతూ మాం వేశారు. 
ప్రస్తుత నివాసం రాజ 

మం (డ్రి. 1821లో సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో (ప్రవే 
శించినది మొదలు అనేక సారు జెలుశిక్ష లనుభ 
వించారు. సుమారు 40 మాసాల జెలు జీవితం 
గడి పారు. 20-122 నుండి రాజమండ్రీ కడలూరు 
లలో 9 నెలల కఠిన శిక్ష, ఉప్పు సత్యా గహంలో 
19.6.39 నుండి రాజమం డి, బళ్ళారి సెంటల్ 
జెళ్ళలో 9 నెలల కళిన శిక్ష, 1982 లో 17 నెలల 
కఠిన శిక్ష. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో డ$_కీ.4?2 
నుండి 15 నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం క్యాంప్ 
జైలు, దిళ్ళారి సెం|టల్ జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
తేలప్రోలు జమీందారీ నౌకర్లు పెట్టిన బాధలకు గురి 
ఆయ్యారు. కౌం గెస్ మీటింగుల గురించి చాటింప్ప 
వేయకుండా చేసినపుడు, స్వయంగా డప్పులు 

_వాయి౦చిన కొం గెస్ వాదులలో ఒకరు. కొల్లు 
దుకౌకాల ముందు పికెటింగ్ చేయగా, (తాగేవారు 
లేక ఇజారాదారు సారా పారబోనుకోవలిసి వచ్చింది. 
1921 నుంచి 1944 వరకూ పట్టణ కొం(గెస్ 
అధ్యక్షులు. ॥ 

దిగువ నారాయణరావు 

స తండి చలాసింగ్. 

11.98.1808 న జని? 
చారు. మాతృభాష 

: హిందీ. 183.41 న 
18 నెలల కఠినళిక్ష 
విధింపబడి౦ది. 
218.41 నుండి రాజ 

“మం (డి, అలీపరం, 

క్ ప్లాజిలా న్వొతం/త్య 

మ(ద్రాస్ జైళ్ళలో శిక్షను అనాభవించారు. జెతో 
అనారోగ్యనంతులై 18. 1241న విడుదలయ్యారు 
మొఖథాసా రె తలో పనిచేశారు. 11.10.68న కీ శేషు 
లయ్యారు. స 

ఖు 

రి 
అబన 

నంబూరు వెంకటబు లియ్య 
అం 

తండ్రి వెంకట 
రామయ్య. నూజివీడు 
వాస్తవ్యులు. 1942 
ఆగస్టు ఉద్యమంతో 
టెలి గాఫ్ తీగల తెంచి 
వేతకు గాను న్లూజ్రి 
వీడులో శ్ర మాసాలకశిక్ష 
180 రూపాయల జరి 
మానా విధించబడింది. 

జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో నెలరోజుల శిక్ష, 
మొతం నాలు నెలల శిక్షను రాజమండ్రి జైలులో 
అనుభవించారు. 

పసువులెటి వెంకట నీలాచలం 
నూజివీడు నివాసి. సహాయనిరాకరణంలో పాలొని 

20-8-1921 నుంచి నాలుగు నెలల కఠిన శిక్షను రాజ మం (డి జైలులో అనుభవించారు. 

వరిమి శెట్టి వెంకట నీలాచలం 
తండ్రి రాజయః, As 

1898లో నూజివీడులో 
జనన ౦. 1921 త్రో 
స్వాతం (త్య ఉద్య 
మంలో చేరి చదువుకు 
స్వ సిచెప్పారు. కలు 
పాకలవద్ద పికెటింగొక 
గాను 29.821 న 
నాలుగు మాసాల శిక్ష 
విధించబడింది. యువజనులకు వ్యాయామం, రాజకీ 
యాలు బోధించుతూ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలోకి 
తీసుకువచ్చారు. ఉప్పు. సత్యాగ్రహంలో బందరు 
సత్యాగహ యాత్రలో పాల్గొనగా నూజివీడు వచ్చిన తర్వాత వీరిని అరెస్టు చేసి, 10-686 న. తొమ్మికి 



సయరయాధుల భరిత 

నెలల కళినశిక్ష విధించారు. రాజ మ ౦ (డ్రి, కోరా 

పుట్ జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. పంచాయతీ బోరు 
అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. కీ ర్రిశేషులై రి. న 

పల గొని గోపాలస్వామి 

నివాసం నూజివీడు. 'చెలర్. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. పదిహేను రోజుల జె జైలుశిక్ష, రు, ర్]... 

జరిమానా విధించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

కూడా పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. నూజివీడు పట్టణ 

కాం గెస్ అధ్యక్షులు. 1065 లో కీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

ఎల్లి సర్వయ్య 

తం(డ్రి శోభన్నారి. 
1-7-1902 న నూజి 

పీడులో జననం. 

1921లో సహాయ నిరా 

కరణో ద్యమ౦ లో 

పాల్గొన్నారు. విదేశ 

వస్త్ర దహనం, పన్నుల 

నిరాకరణ, పికెటింగ్ 

లలో పాల్గొనా్నారు. 

ఆరుమాసాల శిక్ష విధింపదిడింది. 204. 21 నుండీ 

వాజమండడీ జె జైల్లో శిక్షననుభవించారు. 1980 _ 

ఉద్యమాల్లో లా రీచార్జి కి గు రి అయ్యారు. అరెస్టు 

చేసి వదలి పట్టారు. 

భట్లర్ వెంకట కృష్ణమాచార్యులు 

తండి వెంకటాచార్యులు. 1908 సె పైంబర్ 16న 

నూజివీడులో జన్మించారు. రైతు, 1921 సహాయ 
నిరాకర ణోద్య మంలో స్కూలును ఐహిష్క 
రించారు. థాదీ, హరిజనోద్ధరణ ఉద్యమాల్లో పాల్గొ 

న్నారు, శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో; పాల్గొన్నందుకు 

1082 జనవరిలో 6 నెలల కఠిన శిక్ష, రు. 50 జరి 

మానా, చెలించని పక్షంలో మరో ఆరు వారాల శిక్ష 

విధించబడింది. రాజమండ్రి సెంటల్ జైలులో శిక్ష 

ననుభవించారు. 

భాగవతుల లక్ష్మీ నారాయణ 

జన్మస్థలం నూజివీడు. 1807 లో వందేమాతరం 
ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు రాజమండ్రి ఆర్టీ 

కాలేజీ నుంచి బహిష్కరించారు. 

శిక్ష ననుభ వించారు. 
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నూజినీడు నివాసి. 1907 తో వండేమాతరం 
ఉద్యమంలో పాల్గొని, రాజమండ్రి ఆర్స్ కొఠేజీ 

నుండి బపొష; శ్ర్రతులయ్యారు. 

బె సాని సుబ్బారాయుడు 
యా 

నూజివీడు వాస్తవ్యులు. 1932 

నోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

అయ్యారు, 

శాసనోల్ల ౦ఘ 

లాఠీఛార్జీ క్ గురి 

భట్టు వెంకోజైీ 

తం|(డ్రి స్వామి. జన్మస్థలం నూజివీడు. వ్యా పారి. 
సహాయ నిరాకరణంలో పాల్గొని, 20 _1_ 922 
నుంచి 9 నెలల కఠినళిక్షను రాజమండ్రి, కడలూరు 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. క్షయ వ్యాధితో 1929లో 
చనిపోయారు. 

భట్టు గ్ విందరాజులు 

త౦|డ్రి స్వామి. 

1800లో నూజివీడులో 

జననం. వ ర కులు, 

1920 లో " సహాయ 
నిరాఃర ణోద్య మంలో 
పాల్గొన్నారు. 20.8.21 

నుండి రాజమండ్రి 

జెలులోనాలుగుమాసాఆల 

ఉప్పుసత్యాగ్రహంలో శ్రీ మాసముల శిక్ష విధించ 

బడింది. 10-6.80 నుండి, రాజమం డి, బళ్ళారి 

జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. వీరు జిల్లా బోర్డు 

సభ్యులుగా ఉన్నపుడు, 1939 లో యుద్ద నిధికి 

డబ్బు ఇవ రాదని బోర్డు తీర్మానించింది. “అందుకు 

(పభుత్వం ఆ బోర్డును రద్దుచేసింది. 



తం్యడిసుబ్బృయ్య 

(పస్తు నుత నివాసం 

నూజివీడు. కి 5ట్ 
ఇండియా ఉద § 

మంలో లా ఠీచాక్టికి 

గురి అ యా థు. 

యువజన 

వములల నాగయ్య 
యి 

తండి కోటయ్య. 

1924జగివరి 1న నూజి 

వీడులో జన్మించారు, 

కుట్టుపని నివారు. 1940 

లో వ్యష్టి సత్యా 

హంతో “పాల్గొన్నారు. 

1942 లో లారీచారీకి 
గురి అయ్యారు.కొన్ని 

రోజులు రినూం౦డ్ లో 

వుంచి వదలి వేశారు, పెలిగాఫ్ తీగల తెంచివేత 
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పట్టణ యువజన 

కాంగెస్ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

మలెల రామం 

వ తండి కోటయ్య. 
1806 నవంబర్ క న 

జననం. వ ర కులు, 

పసుతం నూజివీడు 
నివాసి. [088 జూన్లో 
కాం(గెస్పతాకను ఎగర 
వేయగా . సబిన స్పెక్టర్ 
జెండాను తీసి చేశాడు. 

అ వీరు అపుడు కాం(గేస్ 

జెండాతో ఊరేగింపు జరిపారు. లా ఠీచార్తి చేసి 

18.0. 80న 9 నెలల శిక్ష విధింపబడింది. రాజమండ్రి, 
కోరాపుట్టి జైళ్ళలో శిక్షననుభవించిరి. 8-82-81 న 
విడుదలయ్యా ర్ట. 

కృష్ణాజిల్లా న్వాాతం/ త్య 

మరింగంటి వెంకట నరసింహాచార్యులు ॥ 

నూజివీడు వా స్త్వవు పులు, 20-8-1921 నుండి నౌల్లు 
నెలల కఠిన శిక్షను సహాయనిరాకరణ ఉద్యమ్ 

కాలంలో రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. 

ఏలూరు తాలూకా పోతునూరులో వుంటూ కీర్తి 

శెమలై రి. 

తండి పు లో జీ, 

నూజివీడువా స్తవ్యులు. 

కిషిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో రహస్యంగా 

పనిచేశారు. వ ట్ల అ 

యువజన _ కాంగెన్ 
అ ధ్య తలుగా పని 

చెళారు. అల్నిగాఫ్ 
తీ గ అ తెంచివేతలో 

మారెవ వెంకయ్య 
ap) 

జన్మస్థలం నూజివీడు. సహాయ నిరాకరణంలో 
పాల్గొని, 20-£=1921 నుంచి నాలుగు నెలల ఇలు 

శిక్షను రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. 

మేకా వెంకట్నాది అప్పారావు 
తండ్రి రంగయ్య 

అప్పారావు. 1898లో 

జని్మంచారు. గ న్న 

వరం తాలూకా 

వుయ్యూరు జ మీం౦ 

దారు. నూజివీడు 
అర వాస్తవ్యులు. ప ట్ర 

భ|(ద్రులు. 1928 లో 

ఖాదీ ఉద్యమ (పచార వ 

సందర్భంగా గాందీ చీ ఆం|ధదేశం వచ్చినపుడు వారిని 

తన అతిధిగా ఆహ్వానించారు. (పభుత్వ అధికారులకు 

ఆ(గహం కల్లింది. స్వాతంత్య సమర యోధులకు 

ఆర్థిక స హాయం చేశారు. ఖాదీ (ప్రచారం చేశారు. 

౨. 

టలు లా ల] 

wn 



నయరయోదుల భరిత 

ఆస్.ఆర్.ఆర్. అండ్ సి.వి.ఆర్. కొలేజీ వ్యవస్థా 

వకులు. 1974 డిసెంబర్ 19 న కీ ర్డీ శేనలయ్యారు' 

కళా(ప పూర్ణ విరుదును ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం 

వారు యిచ్చారు. 1818 లో ఆంధ మహాసభ అధ్య 
తులు. బహుభాషావే త_ఆం(ధ సొరస్వత పరిషతుకు 

అధ్యక్షులు. కవి. శిల్వొ. న 

మేకల 

తండి రామాను 

జం. 22.71006& న 

నూజివీడుతో జననం. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

శేక్ష పడీ 10. 8-90 

నుండి $.2.81 వరక 

కోరాపుట్టి ఖై లులో 

శిక్షను అనుభవించారు. 

1988 లో కలక తా 

కాంగెస్కు హాజరై “లాకీచార్రీకి గురి అయ్యారు. పంచా 

యతీ బోర్లు సభ్యులుగా పనిీబేశారు 1088 లోకీ ర్తి 

శేషులైరి.. 

రొములటు 

మురౌరి విజయ సాఠథ 

తండ్రి కోటయ్య 

నాయుడు. 1918 

జూన్ 21 న నూఖి 

పీడులో జన నం. 

(ప్రస్తుతం ను దాసులో 

నివాసం. వ్యవసాయ 

శాస్త్ర విద్యాధికులు. 

చెరుకు పరిశోధనా నిప్పు 
ణులు. అంతర్జాతీయ 

సంస్థలలో పని చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి సిద్దా 

పురరిలో ఉప్పు సత్యా_గ్రహ సందర్భంగా అకెస్ట 

యారు, రెండు కేసుల్లో మొత్తం $ నెలల శిక్ష విధించే 

బిడీంది. రాజమండ్రి, వెల్లూరు ఛి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
నించారు. సిద్ధాపురం నుండీ కోర్టుకు తీసుకువెళ్ళినపుడు 

ఈడ్చుకు హోయినందున 'సృహతప్పిపోయారు. 

1§6=6_61 న రాజమండ్రి నుండి వెల్లూరుకు మార్చి 

నప్పుడు గేటునద్ద లాతీ జార్తీకి గురీ ఇన వాకర్ 
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వెలిదండ హనుమంతరావు మున్నగు వారిలో వీరూ 

ఒకరు. 

మొహిద్దీన్ బేగ్ 

నూజివీడు నివాసి.సహాయ నిరాకరణంలో పాల్గొని, 

28..8_1921 నుంచి నాలుగు నెలలు కతిన శిక్షను రాజ 

మండి జెలులో అనుభవించారు . 

యరజర్హ వెంక కయ్య 

నూజివీడువాన న వ్యులు, 1942 ఆగస్టు ఉద్యమంలో 

నూజివీడులో మూడు మాసొలశీక్ష, [09 రూసాయఆ 

ఇరిమానావిధింసబిడింది. జరిమానాచెల్తించనందుననాల్లు 

వారాల శిక్షను కూడా అనుభవించారు. మొత్త 0 నాము 

నెలలు శిక్షను ఆనుభవించారు, కీరి రి శేషులు.. 

రామిశెటి ఎరాస్వామి 
| లు 

తంథడీ సీ సత య్య, 

(స్తుత నివాసం సూజి 

వీడు. 1916 (పాంతీశి 

లో జననం. వర కులు, 

1940, 1942 ఉద్యమా 
లల్లో పాల్గొన్నారి. 

వల్లూరు వెంకట శ్రీరామరావు 

తండి లక్షీ నరసింహం. నూజివీడు వాస సృవ్యులు- 
సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో 20.1-22 నుండి శీ 
నెలల శిక్షను రాజమండ్రి, కడలూరు జై జైళ్ళలో అను 

వించారు. 

వలి వేటి రామకో ట౨మ్య 

తండి శరభయ్య, నివాసం నూజీవీడు. రె తు, 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 10.6.19000 నుంచి 

రీ నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 
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సముదాల నత్యనారాంయయ ణ 

తంగడి శేష య్య. 

జని్మంచారు.నూజిఏడు, 

ఖాదీవస్ర్ర వింకేత. 1820 
నుండి జాతీ యోద్య 

నుంలోఉనా్నారు. ఉప్సు 

సత్యా(గ హం లో 9 

మాసాల కశిన కిక్షవిధిం 

చబడింది. 18_6=‘90 

నుండి $.8.81! వరకు జైలు శిక్షననుభవించారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలొ రై రలు పట్టాలు ఫీక్రి వేత 

సందర్భంగా 4 నెలలు గన్నవరంలో ఉంచి వదలి 

వేశారు. పట్టణ కౌంగెస్ కార్యదర్శిగా పని చేశారు. 

సరికొండ వల ల్ల భరావు 

తండి వెంకటప్పయ్య. నూజివీడు వాస స్తవ్యులు. 

వర్త కులు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొన్నందుకు 

9 నెలల శిక్షననుభవించారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

కృజ్లా జ ల్లా న్వాతం/త్య 

171.41 న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు. 50 

జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో మరో నెల కఠిన శిక్ష 

విధింపబడినది. జరిమానా చెల్లించలేదు. వెల్లూరు, 

అల్లీపురంజె జై ళృలోశిక్షను అనుభవించారు. 18-12.41న 

(ప్రభుత్వం వీరిని విడుదల చేసింది. 

షక్ నూరుల్లా సాహెబ్ 

తండి షేక్ మొహి 

ద్ద న్సా హె బ్, 
ప్రస్తుత నివాస 

నూజివీడు. 942 

ఆగస్టు ఉద్యమంలో 

శీమాసాల కఠిన శిత 

రు. 199 జరిమానా, 

చెల్లించనిచో నాల్లు 

వారాల కఠినశిక్ష వీరికి 

విధించ బడింది. పూర్మి శిక్ష అనుభవించి విడుదల 

అయ్యారు. చెలి గ్రాఫ్ తీగెల తెందివేతలో పాల్తొ 

న్నారు. 

నూజివీడు తాలూకా వివిధ (గానాలు 
ఆకుల బసవయ్య 

స్వస్థ ల౦ నూజి 

వీడు తాలూకా ఆకిరి 

పలి. సహాయ నిరాకర 

జం లో పా లొ ని, 

1శ.2.1822 నుంచి 

రాజమండ్రి జై లులో 

ఆరు నెలల కశిన శిక్ష 

అనుభవించారు. 

అక్కివేని అచ్యుతరా మయ్య 
జననం 1014 నూజివీడు తాలూకా పోతురెడ్డిప లి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. "నూజి 
పీడు తాలూకా కౌం(గేస్ కార్యదర్శి. 

ఆలపాటి సత్యనారాయణ 

తం|(డి వెంకటా 

మయ్య, 16_6. 1916న 

నూజివీడు తాలూకా 

సూరవరంలో జననం- 
(ప్రస్తుతం హనుమాన్ 

జంక్షన్ నివాసి. దువ్వ 

(గ్రహంలో పాల్గొన్నారు 

బెజవాడ సబ్ కలెక్టరు 

గెలిటీ తీర్పు ననుసరించి విడుదల కాబడ్డారు, యుద్ద 

వ్యతిరేక (ప్రచారం చేస్తూ ఢిల్లీ యాత్ర. సాగించారు. 
ఆం(ధ జిల్లాలు దాటి ఒరిస్సా చేరిన తరువాత 

19-4. శీ] న అరెస్టు చేయబడ్డారు. కోరాపుట్టి జై లులో 
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నాల్లు మాసాలశిక్షసు అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 1921 సహాయ సిరాకరణోద్యమ ఆదేశానుసారం 

ఉద్యమంలో రైలు పట్టాల పీక్రివతకు గాను గన్న చదువుకు స్వ సిచెప్పారు. (గంథాల యోద్యమంలో 

వరం సబ్ జై లులో 4 మాసాలు నిర్బంధంలో పాల్గొన్నారు. తె తెలుగు సాహిత్యంలో మంచి (పవేశం 

ఉన్నారు. ఉంది" 

అపాటి లక్ర్మ లమ్యు చలము శెట్ట రాఘవయ్య 

తండి (బహ్మా్మానందం. 42.1906 న నూజివీడు 

తాలూకొ సూరవరంలో జ జనికాంచారు శాసనో ల్రంఘన 

ఉద్యమంలో 18-1-82 న వీరిని, మరో సల్లురిని 

అరెస్టు చేశారు. రండు సెక్షన్ల క్రంద ఆరేసి మాసాల 

చొప్పున సంవత్సరం కఠినశిక్ష విధించారు. రాజనుం డి, 

బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించి 8=12'82 న 

విడుదలయ్యారు 1858 _పాంతంలో కీ ర్లీశేమలై రి. 

చలసాని రాజగోపాలరావు 

తం(డి వెంక 

(ట్రామయ్య. నూజివీడు 

తాలూకా అన్నవరంలో 

జ ని ౦ చా రు. 

తోధియన్ కమిషన్ 

విజయవాడ వచ్చి 

నప్పుడు వ్య తిరేక 

“పదర్శనల్తి పా ట్ 

న్నారు. ాసనోల్లంఘ 

తండి వెంకటా 

మయ్య. జన్మ సలం 

నూజివీడు తాలూ కా 
సూరవరం. రెతు. 

శాసనో లంఘనంలో 

పాల్గొ9, 19-1-1932 
నుంచి సంవత్సరం 

కఠిన శిక్షను రాజ 

ముడి జై లు లో 

అనుభవించారు. కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్ర్య సమర 

యోధుల సంఘ కార్యొవర్ల సభ్యు లు, సంఘం కార్య 

కలాపాలలో (ప్రముఖపాత వహిస్తున్న వారితో 

వీరు ఒకరు. 

ఈడ్పుగంటి వెంకటే శ్వరరావు 

తంగడి వెంకటసుబ్బయ్య. జన్మస్థలం నూజిఏీడు 

తాలూకా ముక్కు శృ్ళపాడు. రె తు. ఉప్పుసత్యా 

గ్రహంలో పాలొని, 14-_6_ 1930 నుంచి ఆరు నెలల 

కథినే శిక్షను రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో _ నోద్య మంలో పాల్గొన్నందుకు 18-80 32 న 
క్ అనుభవించారు. తిరిగి వ్యష్టి సత్యా _ గహంలో రూ. 25 లు జరిమానా, “ చైల్సించనిచో ఆరు వారాల 

పాల్గోని, అరెస్టు అయ్యారు. 24-1- 1941న నాలుగు కఠినశిక్ష, మరో కేసులో 22 గ్ర 82 న ఆరు నెలల 

నెలల కఠినశిక్ష, రుం 200|- జరిమానా విధించారు, కఠిన శిక్ష, రు. 100 లు జరిమానా, జరిమానా చెల్లి ౦ 

రాజమండ్రి, అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ చనిఛో 6 వారాల కళఠినశిక్ష విధించబడింది. రై "తు, 

వించారు కార్మిక సంఘాలలో పనిచేశారు. తాలూకా కె తు 

: ' సంఘాధ్యుక్షులుగా పనిచేశారు, తిరువూరు తాలూకాలో 

కేతేవల్లి సుబ్బారావు జమీందారీ రె తుల పోరాటాన్ని నడిపారు. 1949 

నూజివీడు తాలూకా ఆకిరిపల్లి వాస్తవ్యులు. చివరిలో భూస్వామ్య గూండాలు, పోలీసులు పేరిని 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో 14-2-1922 నుంచి హత్య చేశారు. 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. 
తాడిగడవ పుల్లయ్య 

4 కొత్తవల్లి వెంకట లక్ష్మైవారాయణ శర్మ తండి పిచ్చయ్య. 1890 లో నూజివీడు తాలూకా 

తండి సూర్యనారాయణ. నూజివీడు తాలూకా ఆగిరిపల్లిలో జన్మించారు. 1938 లో క్రీ ర్రిశేషు 

కొయ్యూరులో 1901 జూలై 29 న జన్మించారు. లయ్యారు. రైతు వర్తకులు. 1922 లో: "కల్లు 
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దుకాణా లవద్ద పికెటింగ్ చేసినందుకు ఆరు మాసాల 

కఠిన శిక్షను నూజివీడులో విధించారు. 142.1922 

నుండి రాజమం|డిలో శిక్షను అనుభవించారు. ఆనేక 

సార్లు జాతీ యోద్యమాల సందర్భంగా రిమాండ్లో 

ఉంచారు. 

దాసరి రామయ్య 

నూజివీడు తాలూకా నివాసి, క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొని, అరెసు అయ్యారు. పోలీసు 

లాకప్ నుంచి విడుదలయ్యారు. 

దేవినేని జగన్నా ధరావు 

తండి సూర్యనారా 

యణ. 1922 తో 

ఏలూరు తాలూకా 

సానిగూడెంలో జననం. 

రెతు. (పసుత నివాసం 

నూజివీడు శా లూ కా 

దిగువ లి. క్విట్ 

ఇండియా ' ఉద్యమంలో 

81.10.42 న ఆరు 

మాసాల కఠినళిక్ష విధించబడి అలీపరం క్యాంప్ 
జైలులో శిక్షను అనుభవించారు. 10-4-48 న విడుద 
లయ్యారు. చరకా, హరిజన, భూదాన ఉద్యమాల్లో నూ 
పొట్టి శ్రీరాములుగారు (ప్రారంభించిన ఆంధ్రరాష్ట్ర 
ఉద్యమంలోనూ పాల్గొన్నారు. 

నందిగం కనకసీతారామయ్య 

తం(డి కృష్ణయ్య. 

జన్మస్థలం నూజివీడు 

తాలూకా వేలేరు 

పసుత నివాసం 

విజయవాడ. 1980 
& స్ప స త్యా (గహ 

కాలంలో గుడివాడలో 

లా రీ చా రీ క్రి 
గురయ్యారు. కేంద 

(గ్రభుత్వ పెస్టన్ పొందుతున్నారు. 

రృడ్దాజుల్లా న్వాతం/త్య 

పారేవ లి లబక్షైనారాయణ 
యం 

జననం నూజివీడు తాలూకా ఆకిరిపరి . సహాయ 
ఛి) 

నిరాకరణంలో పాల్గొని 1421022 నుంచి ఆరు 

మాసాలు కఠిన శిక్ష రాజమం డి జై లులో అనుభ 
వించారుం 

పోలా పగడ అక్ష్మినరసంహారావు 

తండ్రి జగ్గరాజు. జన్మస్థలం నూజివీడు తాలూకా 

ఎనమదల. కై తు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో అరెస్టు 

అయ్యారు "51-1941 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, 
రు. 800/.- జరిమానా విధించారు. అలీపురంజై లలో 

శిక్ష అనుభవించారు. 

తండ్రి సుబ్బారాయుడు. జన్మస్థలం నూజివీడు 

తాలూకౌ సూరవరం. రెతు. శాసనోల్ల ంఘనంలో 

పాల్గొని, 19-1-1982 నుంచి సంవత్సరం జైలు 
శిక్షను రాజమండ్రి జైలులో అనుభవించారు. 

త్యాల శ్రీనివాసులు 

తలి లక్షీ శ్రైతులసి. 

1901 పా ౦త౦తో 

జననం. 1942 కిట్. 

ఇండియా వుద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. 

రాళ్ళవలి సత్యనారాయణ ద్ 

తండి ర త్తయ్య. నూజివీడు తాలూకా సూరవరం 

వాస్తవ్యులు. రై రెతు. శాసనోల ౨ ౦ఘన ఉద్యమంలో 

ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 19. 1.82 

నుండి రాజమండ్రి, బళ్ళారి జై న్దేక్ళలో శిక్ష ననుభ 

వించారు. 

కక 



నయరయాధుల చర్విత 
నై 

లింగం అడ్ష్యైనారాయణ 

తండి భూషయ్య 

(ఉరఫ్ బుచ్చయ్య) 

గన్నవరం తాలూకౌ 

ముదునూరులోజసనం 

(స్తుత నివాసం నూజి 

1638 

గుడివాడలో పదీ మాసాల కఠిన శిక్ష విధింపబడిం ది. 

అలీపురం క్యాంప్, వెల్లెసీ శానిదోరియం (బళ్లారి) 
యయ? ౧ 

జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. సబ్జె లులో పోలీసులు 

రక్తం కక్కెటట్లు కొట్టారు. మంగళగిరి ఆస్స్ప తిలో 

వోశాలూకా పోన చేర్చబడ్డారు. విడుదల అనంతరం కూడా దీనివల్ల 

సానపల్ని . రైతు. ఆరోగ్యం కోలుకోబేదు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 273.40 

తిరువూరు తాలూకా 
గంపలగూడెం 

ఊటుకూరి రామకృష్ణారావు విధించారు. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, కడలూరు 

జన్మస్థలం తిరువూరు తాలూకా గంపలగూడెం 

1080 ఉప్ఫు సక్యా(గహంలో పాల్గొన్నారు 

12.68.1880 న రోలుపడె (గ్రామంలో అరెస్టయ్యారు. 

జె జైలుశిక్ష విధించి, మైనరై నందున తంజావూరు 

బోర్ స్తల్ సూగలుకు పంపారు. క్రీ రి శషమలయ్యూరు. 

ఊటుకూరు లక్ష్మీ నరసింహారావు 
తండి వెంక 

సుబ్బారాయుడు. జన్మ 

స్టలం తిరువూరు 

తాలూకొ గంపలగూడెం. 

పోస్తుమా ా స్టర్ ఉదోోగా 

నికి ఎ రాజీనామా చేసి, 

ఉప్పు సత్యా_గహంలో 

పాల్గొన్నారు. 246. 90 

న 18 నెలల కళినళిక్ష 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు గాందీ ఇర్విన్ ఒప్పం 

దంతో 9-3-1981 న విడుదలయ్యారు. కీ ర్రిశేషు 

ఊటుఠూరు వఎంకటవృయ్య 

తిరుపూరు తాలూకా 

గంపలగూడెం వొస 

వ్యులు 1921సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమంలో 

అంపే (తివిధ బహి 

షా్క్యాార ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు ఆరు 

నెలల శిక్ష విధించ 

బడింది. ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకు (గామ మున్పబు పదవినుండి డిస్మిస్ 

చేయబడ్డారు 

తిరిగి మున్నబుగా నియమింప బడ్డారు. 

కీర్తి శేషులయ్యారు. 

గాంధి ఇ౨ స్టన్ ఒడంబడిక తర్వాత 

1965 లో 
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కఠారు రంగనాయకులు 

తండి జగన్నాథ్ 

రావు తిరువూరు 

తాలూకా గంసలగూ 

డెంలో 15_2-=1904న 

జని్మాంచారు ఉప్ప 

సత్యా(గహ ౦లో పాల్గొ 

న్నందుకు రోలుపడె 

(ఖ్ మంలో 12_6-80న 

త. అ ౮ స యా 5 రు. 

14 6-1980 న రెండు సంవత్సరాలు కతఠినశిక్ష విధిం 

చగా, బళ్ళారి, రాజ మండి జె వై శృలో శిక్ష అనుభ 

వించి 18.1. 1881న న ఏడుదలయ్యారు. 

తండి సోమయ్య. 

1900 లో జననం. 

తిరువూరు తాలూకా 

గంపల గూడెం (గామ 

కరణం ఉద్యోగానికి 

రాజీనామా యిచ్చామ. 

గంపలగూడెం కుమార 

రాజాగారి నాయకత్వాన 

తిరువూరు తాలూకాలో 

అనేక ఉద్యమాలు నడిపారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొని, మంగిన పూడి, చిన్నాపురంలలో ఉప్పు 

తయారు చేశారు. 12-690 న అరెస్టయ్యారు. 

విజయవాడలో 146.80 న రెండేళ్ళు శి కొవిధించగా 

రాజమం డి, బళ్ళారి సెం|టలు జైళ్ళలో శిక్ష అను 

భవించారు. గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక (పకారం 
11-.8_81 న విడుదలయ్యారు. పభుత్వం తిరిగి 

కరిణీకం యిచ్చింది" జిల్లా కౌంటగెస్ సభ్యునిగా 18 

ఏళ్ళు వున్నారు. 1978 లో కీర్తి శే ₹షులయ్యారు. 

కృష్ణూజిలా న్వాతం/త్య 

కఠారు గోవిందరావు 

తలి కోటమ్మ. 

తిరువూరు తాలూకా 

గంపల్య్యూడెం 

నివాసి. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాలొ 

న్నారు. 12-6-80 న 

రోలుపడె (గామంలో 

అఆ స య్యా రు. 

14.6 1080 నుంచి 

2 ఏండ్ల కరినశిక్ష పడగా రాజమం డి, బళ్ళారి 

'సెంటల్ జైళ్ళలో వున్నారు. గాంధీ ఇర్విన్ ఒడం 
బడిక వల్ల 11.8_19831స విడుదలయ్యారు. 

కాసులనొటి వెంకటేశ్వర్లు 
య 

జన్మస్టలం తిరువూరు తాలూకా గంపలగూడెం. 

1980 ఉప్పు సత్యా | గహాంలో వాల్గ్లొలోన్నురు . 

20 6 30 న అరెస్టుచేసి విజయవాడలో రెండేళ్ళ శిక్ష 
విధించారు నం నందున తంజావూరు బోర్ స్పల్ 
సూ్కూలు (జె. లు)కు పంపారు. కీర్తి 'శేషులు. 

| 

కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు 
దివ 

న తండి జగన్నాధ 

రాయశణిలు, జననం 

1891 న తిరువూరు 
తాలూకా గంప ల 

గూడెం జమీందారు. 

జమిందారీ .కుటుం 

బంలో జని షం చినా, 

జాతీయభావంతో 

ఉగ్రీప్తులె గగ సేవకు 
జీవితాన్ని అంకీతం చేశారు. గాంధీజీ ఆదేశం (పకా 
తన శాసనసభా సభ్యత్వానికి రాజీనామా వి 
1920-21 _పాంతాలలో బరంపురంలో జరిగిన (ప్రత్యే 
కౌంధ రాష్ట్ర మహాసభలకు అధ్యక్షులు. సభలను 
దిగ్విజయంగా నడిపించారు. ఆ సభల అనంతరం 

సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొని 29-9-1821 
నుంచి సంవత్సరం జె జైలు శిక్ష కడీలూరు జై లలో 
అనుభవించారు. బెజవాడనుంచి బయలుదేరిన మొదటి 

జూావాద్రవషతావననునతాక శతా 

బామ 

నయ be 



నయరయోభుల బోరత 

ఉప్వుసత్యా_గ్రహ దళానికి నాయకత్వం వహించగా 

0-4. 1880 నుంచి సఎువత్చరం జెలుశిక్ష రాజ 

మండి, మ దాసు, వెలూరు జెళ్ళలో అనుభవిం 
ఛా (an 

1929 లో ఖద్దరు నిధికి రు 1116 లు. విరాళ 

మిచ్చారు. 1981 లో ఆం ధరాష్ట్ర కౌం గెస్ సంఘం 

అధ్యక్షులుగా ఎన్నికయ్యారు. ఆం _ధరాష్ట్రం కోసం 

తీ వంగా కషి చేశారు. (గ్రంథాలయ ఉద్యమ 

వ్యా పికి కృషి చేశారు. అభినవ పాండవీయం, 

పాదుషా పరాభవం, బెబ్బులి, (పఇయాదర్శం, 

వేదవతి ... ఇంకాకొన్ని నాటకాలు రచించారు. సత్యా 

(గహోద్యమ కాలంలో చాలా పాటలు రచించారు. 

బెబ్బులి నాటకాన్ని ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం వారు 

కొంత కాలం బి.ఏ. తెలుగు పాఠ్య గంథంగా 

పెట్లారు. ఏరికి (ప్రజలు “ఆం(ధసింహ” “నాటక 

కళాప్రపూర్ణ” బిరునుల నిచ్చారు. ఆంధ విశ్వవిద్యా 

లయంవారు “కళా(పపూర్ణ ర్ బిరుదు నిచ్చారు. 

కోటగిరి సూర్య వకాశరావు 

తండి నరసయ్య 

తరువూరుతాలూ కౌ 

గంపలగూడెం నివాసి 

15.11.1806 లో 

నూజివీడులో జననం. 

రె తు. ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహంలో పాల్గొ 

న్నందుకు1£. 6-80న 

a రోలు పడె (గ్రామంలో 

అరస్తయ్యారు. £ విజయవాడ సప్ కలెక్టర్ చే 2 ఎండ్ల 

కఠిసశిన్ష విధింపబడింది. 14.0. 080” నుంచి రోజ 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించి. గాంధి 

ఇర్విన్ ఒడంబడిక (ప్రకారం 11.8 81న విడుద 

మం(డి, బళ్ళారి 

లయ్యారు, (గానుకౌం గెస్ అధ్యక్షులుగా చాలా కాలం 

వున్నారు. 
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కోటగీరి పారసారధి 
కండి నరసయ్య 

తిరువూరు తాలూకా 

గంపలగూడెంలో 

15_8 1911లో జన్మం 

చారు. విద్యార్థి దశ 

లోనే ఉప్పు సత్యా 

(గగహంలో పాల్గొనగా 

20-6_19830న అరెన్లు 

అయా | రు. విజ య య 

వాడలో 2.7 1930 న 2 ఎండ్ల కఠిన శిక్ష 

రాజమండ్రి 

విధింపబడి 

జై లులోను, తంజావూరు టోస్టల్ 

స్క్కూలులోను శిక్ష అనుభవించారు. 18-2-81 న 
విడుదల చేయబడ్డారు. 

కోటగిరి మంగతాయారమ్మ 

తీరువూరు తాలూకా 

గంపలగూడె) సమీపం 

లోని సొబ్బాల (గామ 

నివాసిని 1980 ఉప్పు 

సత్యా(గహంలో పాల్గొ 

నగా నెట్టారులో అరెస్టు 

చేసి ఆరు నలల శిక్ష 

విధించారు. రాయ 

వెలూరులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. కీ ర్రకేమలై రి. 
అలాటి 

తిరువూరు తాలూకౌ గంపలగూడెం వా స్ట 

వులు. 1921. సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో. 

పాలొని జెలు శిక్ష ననుభవించాడు. కీ రిశేషులె రి, 
(౧ పల వావ rn 
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చారుగుండ్ర సతారామయ్యగు ప్ర 

తిరువూరు తాలూకా 

గంపలగూడెం వాస 

వ్యులు. 1930 ఉప్పు 
స త్యా గహం౦లో 

పా ల న్నందు కు 

12-6_ 80 న రోలు 

పడె [గామంలొో అరెస్ట 

య్యారు. 11. 6. 80 న 

. . ౫ విజయవాడలో రెండేళ ? 

శిక్ష విధించబడింది. మెనర నందున తంజావూరు 

బోర్ స్టల్ స్కూలు (జై లుకు పంపారు. కీ ర్రికేషులు. 

“సట బావయ్య 

తం|డి కోటయ్య 

జస్మస్థలం తిరువూరు 

తాలూకా గంపల. 

గూడెం. నివాస ౦ 

విజయవాడ. ర తు. 

ఎస్ఎస్.ఎల్ సి.వరకు 
చదివారు. ఆ౦(ధ 

రాష్ట్ర కాం(గసువారి 

ఆదేశానుసారం 

ఆహామ్మదాబాద్ సబర్మతి ఆ|శమంలో 1921 లో 

శిక్షణ పొందారు. 1920-21 సహాయ నిరాకరణంలో 

పాలొని ఆరు నెలల శిక్షను రాజమం డి జెలులో 

అనుభవించారు ఉప్పు సత్యా గహంలో 'ప్రముఖ 

పా(త వహించారు. 15-5-1880 నుంచి 18 మాసాల 

శిక్షను రాజమం డి, మ్యదాసు, అలీపురం జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. గాంధి ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

18 ఏ=1881న విడుదలయ్యారు. శాసనోల్లంఘనంలో 

వాల్ష్ లొన్న్వారు. 12-1.1832 న న సంవత్సరం. కఠిన శిక్ష 

రు. 200/ జరిమానా విధించారు రాజమండి, 

బగ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1987 లో 

మీందార్ వ్యతిరేక రై రెతు ఉద్యమంలో ఒక నెల 

జై లుకక్ష అనుభవించారు కి కట్ ఇండియో ఉద్య మంలో 

176. 1042 నుంచి 4=9=1945 వరకు కన్ననూరు, 

బళ్ళారి, వెల్ల శానిటోరియమ్ జె శ్ర లో 

చెడిన్యూగా వసరు. ఆంధ్రరాష్ట్ర ఫార్వోర్డ్ ట్ల బ్లాకు 

కృష్ణాజిల్లా స్వాతం్యత్య 

(పధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఆంధప్రదేశ్ శాసన 

సభకు ఒకసారి ఎని్నికయ్యారు. పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా 

కాం గెస్ అధ్యక్షులుగా, కార్యదర్శిగా అనేక సంవత్సొ 

రాలు పనిచేశారు జిల్లా కొంగెస్ అభివృద్ధికి విశే 

షంగా పొటు టుపడ్డారు. 'సహకారోద్యమంలో కూడ పని 

చేశారు (ప్రజలు వీరికి “సర్దార్” బిరుదునిచ్చారు. 

తిరువూరు తాలూకౌ హరిజన సంఘాధ్యక్షులుగాకూ డా 

ఉన్నారు. ఆం(ధరాష, ఆంధ(పదేశ్ కార్యవర్గ 

సభ్యులుగా పనిచేశారు. కృష్ణాజిల్లా స్వాతం(త్ర్య 

సమర యోధుల సంఘానికి -పబ్రన్గా వున్నారు. 

మురుకుంట వెంకటవృయ్య 
యం ' 

హయ్య. 1912 ఆగస్తు 

$న జన్మించారు. 

తిరువూరు తాలూకా 

నంసలగూడెం వాస్త 

వ్యులు* విద్యార్థి దశ 

లోనే ఉప్పు సత్యా 

గహం ల పాల్గొ 

న్నారు 12-6 90న 

రోలుపడె [గ్రామంలో అరెస్టయ్యారు. వం వాడం. 

14.86.80 న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించబడింది, 

తంజావూర్ బోర్ స్టల్ సూ్యూలు (జైలు) లోను. 

రాజమండి జై లు లోను శిక్ష ననుభవించారు. 

18-2-91 న న విడుదలయ్యారు తిరిగి క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 12న అర 

స్రయ్యారు. 9_9-42 నుండి అలీపు రం జె లులోను 

వెల్లెనై శానిదోరియం జైలు (బళ్ళారి లోను 9 నెలల 

శిక్షను అనుభవించా రు తాలూకా కాంగెసు అధ్య, 

క్షులుగా పనిచేశారు. తాలూకా హరిజన సేవక్ కార్య 

దర్శిగా పనిచేశారు. గ్రీకృష్ణరాయ సుద్ద ఖద్ద నరు 

ఉత్స త్తి సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. తాలూకా 

జమీన్ రైతు సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

రెండు దఫాలు జిల్లా బోర్డు సభ్యులుగా పని చేశా రుం 

తం (డి నరసిం 

ఎరా సా లుల ల. అలలా! 

ల ఓ 
ళ్ళ ళ్ళ 



వూరు తాలూకొ గంపల 

సధయరయాూా దుల భరిత 

రొఘవరవు వెంకయ్య 

తండ్రి కోటయ్య. జస్మృ స్థలం తిరువూరు తాలూకౌో 

గంపలగూడెం. 1920.21 సహాయ నిరాకరణంటో 

పాల్గొని, ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. 

తిరిగి ఉప్పు సత్యా గ్రహంలో పాల్గొన్నా రు. 

146.1930 న రెండు సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమం డి, తిరుచునాపల్లి అనీపురం 

జై శ్ళMలో శిక్ష సనుభ వంచారు. ర 1. 1980 న 

విడుదలయ్యారు. క్రీ ర్రిశషులు. 

సంతవుది నారాయణరావు 

జన్మస్టలం తిరు 

గూడెం. 1920-21 

సహాయ నిరాకరణంలో 

పాలొని, ఆరు నెలల 

కఠిన శిక్షను అనుభ 

వించారు. 1966 లో 

కీ రిశషులై రి. 
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సువారవు వెంకయ్య 

తండి నరసయ్య. 

1904 పాంతంలో 

గంపలగూడెంలో 

జనించారు. t921 

సహాయ నిరాకరణ 

ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నందుకు 6 నెలల 

కఠిన శిక్ష, రు. 25 లు 

జరిమానా విధింప 

బడింది. 18=8_1921 నుంచి రాజమండ్రిలో శిక్ష 

అనుభవించారు. 1180 లో అరెస్టు చేయబడి కొద్ది 

రోజులు పోలీసు కష్టడీలో వున్నారు" 1969 లో కీ రి 

'శేషులయ్యారు. 

తిరువూరు తాలూకా వివిధ్యగానూలు 
అనుమర్హ వూడి వెంకట సీతారామారావు 

తిరువూరుతాబూకా 

కోడూరులో 1915 న 

జని్మాంచారు. 1982 

శోసనో లంఘ నంలో 

తాటి గేల లు నరికే 

కార్యక్రమం నిర్వ 

హించి, లాఠీచార్జికి 

గురయ్యారు. అన్ం 

తరం 1888 లో మ 

నె జాం సంస్థానంలో పి, డబ్దు- డి. సూపర్ 

వై జర్గా పనిచేస్తూ, ఖమ్మం "జిల్లా వె రాలో 

హరిజన దేవాలయ వ (ప వేశం చేయించారు. అందుకు 

శిక్షగా నిజాం (ప్రభుత్యం నిజామాబాద్కు బదిలీ 

చేసింది. అక్కడ కూడా హరిజన ధేవాలయ (ప్రవేశం 

జరిపించడంతో ఉద్యోగం నుంచి బర్తరఫ్ అయ్యారు' 

స్వస్టల లం తిరిగి వచ్చి, 3 రైతు ఉద్యమం నిరిక్రంచి' 

జమీందారీ వ్యతి రేక పోరాటం సాగించారు. కమూ 

నిస్లు పార్టీలో చేరి, రెండవ. (పపంచ యుద్ద కాలంలో 

రహస్య "జీవితం గడిపారు. పట్టి యిచ్చిన వారికి 

బహుమానాన్ని (సభుత్వం (పకటించింది. పోలీసులు 

ఆయన ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. 1949 లో 

కడలూరు జై లులో డిటెనూూల ప ప పోలిసులు జరిపిన 

కాల్పులలో + మృతి చెందారు. 

అలు స తిరెడి 
౧౨ ౨ టట 

తిరువూరు తాలూకా రెడ్డిగూడెం వాస్తవ్యులు 

తి. ఆద nf. జాలి mr 

1949-41 వ్యష్టి సత్యా(గ్రహంల్ పాల్గొని జైలుశిక్ష 

ననుభవించార్హు కీ ర్థిశేమలు. 
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కాల్చి సోమయ్య 

తిరువూరు తాలూకా విస్సన్న శే ఎట నివాసి. 1949 
క్విట్ ఇండియా ఉద ద్యమంలో పాల్గొనా ఎరు. 

కొండవ రి కోదండరామయ్య 
తండి రామయ్య జన్మస్థలం తిరువూరు తాలూకా 

ముష్టికుంట్ల, (నీడ రోలు నె జాం వ్యతి రెక పోరాట 
కాలంలో” రీ. 1947 నుంచి 19_1_1948 వరకు 
వరంగల్లు నెం(టల్ జైలులో డిజె బన్యూగా వున్నారు. 

గ్ర రంగయ్యనాయు శు 

తం|డ్రి రామయ్య 

జననం 1870 తిరు 

వూరు తాలూకా ముష్టి 

కుం ట్ర 1919 లొ 

రై ల్వే ఉద్యోగానికి 

రాజీనామా చేశారు. 
1919 నుంచి చాలా 

సంవ త్సరా ల పాటు 

మదాసు_ ఆంధ జిల్లా 

కొంగను సంఘ కార్యదర్శిగా, అధ్యక్షులుగా పని 
చేశారు. ఎ ఐ సీ సీ. సభ్యులు. 1921 22 సహాయ 

నిరాకరణంలో పాల్గొన్నారు తిరిగి ఉప్పు సత్యా 
(గ్రహంలో పాల్గొని, 21-4-1930 నుంచి ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్షను “మడాను, తిరుచునాపల్లి, వెల్లూరు 
జె జెళ్ళలో అనుభవించారు శాసనోల్లంఘనం లో 
పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు, 80-6 1932 న సంవ 
త్సరం కఠిన శిక్ష, రు. $00/. జరిమానా విధించారు. 
మ దాను, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహ కాలంలో 19.12=1940 నుంచి 
1-11_1941 వరకు వెల్లూరు జైలులో డిటెన్యూగా 
వున్నారు. మద్రాసు కారరేషన్ 

1987 లో మద్రాసు 

క్రయ్యారు. 

స భ్యు లుగా 

శాసననభ సభ్యులుగా ఎన్ని 

కృడ్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

తండి వెంకట 

క ష య్య. వగల 

1925 న తిరువూరులో 
జననం, విద్యాశ్థి దశతో 

కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొని జిల్లా 

పరిషత్ హేస్తూలు 

పాక్కు నిప్పు అంటిం 

చారు. 80. 8-1942 న 

ఆరస స్ట చేశారు. కొండపల్లి, విజయవాడ, నండిగామ. 
(గ్రామాల్లో విచారణకు వోయిదాలువేసి తిప్పారు, నంది 
గామ మకాంలో, తిరువూరు తాలూకా ఆఫీసు వద్ద 
రెండుచేతులు కట్టి వేసి, సబ్కలెక్షర్ 82 కొరడా 
దెబ్బల శిక్షవిధించారు. విజయవాడలో శిక్షను అమలు 
పరచారు. * “సత్యం, గంప” పేరుతో పు సకాలు 
రచించారు కులాంతర ' శంతు వివాహం చేనుకొన్న 
సంఘ సంస్క ర. 

అయిన 

చిలురూరి * తిర 
టం తండి అప్పిరెడ్డి mn 

జన్మ సలం తిరువూరు 

తొలూకా రెడిగూడెం. 

రైతు. 1941లో వ్యషి 
సత్యా గ హంలో 

పాల్గొన్నారు, 4 నెలల 

15 రోజులు రిమాండ్ 

లో వుంచి తర్వాత 

4 నెలల 15రోజులు ప 
కఠిన శిక్ష, రు. 150 |-o జరిమానా విధిం చారు. 
జై లులో వుండగా ఆ స్తీ జ ప్తుచేసి జరిమానా వనూలు 
చేశారు. 2181904 | "నుంచి రాజమం డి, 

జె జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. కీ ర్తిశేషులు. 

ఎట్లో 

అలీప్తరం 

జన్మస్థలం తిరువూరు తాలూకా నిన్నన్న పేల. 

1842 కంట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, 

శిక్ష అనుభవించారు, 



నయరయోదుల చం/త 

పొట్లూరి రామస్వామి 

జన్మస్థలం తిరువూరు తాలూకొ పార్వతీపురం, 

1982 శాసనోల్ప ౦ఘనం౦లో పాల్గొని, లాఠీచార్జీ కి 

గురయ్యారు. 

వి.వి. తె. సు బహ్మణ్యం 

తిరువూరు వాస్తవ్యులు. 180? వండేమాతరం 

ఉద్య మంలోపాల్లాన్నందుకు రాజమం డలోని గవర్న 

మెంట్ ఆర్స్కోలేజీ నుండి బహిష్కరించబడ్రారు. 

వేదాంతం శంభుశా సీ 
"అయ" 

తంశడీ సేషావధానులు. తిరువూరు తాలూకొ 

మద్దులపర్వ వొ స్తవ్యులు. | ర తు, సహాయ నిరాకరణ 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నా రు. 2.21922 నుండి 

12-1923 వరకు రాజమం డి,కడలూరు జై ళ్ళలోశిక్ష 
ననుభవించారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

235.80 న రెండేళ్ళ కశినశక్ష విధింపదిడి, రాజమం(డి 

వెల్లూరు, అలీపురం జైళ్ళలో నిర్బంధించ బడ్డారు. 

గాంధి- ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 18 93-1931 న 

విడుదలయ్యారు. 1982 శాసనోల్త ంఘనోద్యమంలో 

వీరికి ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష రు. 100 జరిమానా 

విదించబడింది. 

22 169 

వేదాంతం వెంకటసు బహ్మణ్య శర్మ 

తండి శంభుళాన్తి. తిరువూరు తాలూకా మద్దుల 

పర్వ వాస్తవ్యులు. ఉప్పు సత్యా,గహంల్ పొల్లొ 

న్నందు దుకు ఏ రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించబడింది. తంజా 

వూరు బోర్డ్సల్ స్కూ-లులోను. రాజమం,డీ సెంటల్ 

జైలులోను శిక్ష ననుభవించారు. 18=2-19831 న 

విడుదలయ్యారు, 

సయ్యద్ సాలార్ 

తండి సయ్యద్ ఖాశిం. 1914 జూన్లో జననం. 

నాటక, సినీ రంగాలలో నటుడు. 1942 క్విట్ 

ఇండియా ఉద్య మంలో నవంబర్ తో తిరువూరు 

తాలూకౌ విస్సన్నపేట (ట్రావెలర్ బంగళా తగుల 

బెట్టిన కేసులో అవస్త మారు. విజయవాడ సబ్ తై లులో 

ఆర్ నెలల పెబడి "వున్నారు సట్ కలెక్టర్ కేసు 

విచారించి కొట్టే వేశారు. రై తుకూలీ సుఘాలలో పని 

చేశారు. 

సుబ్బయ్య నాయుడు 

తిరువూరు తాలూకా విస్సన్నపేట వొ సవ్యులు. 

1042 కిట్ ఇండియో పద్య మంలో పాల్గొన్నందుకు 

జె చై లుశిక్ష ననుభవించారు, కీ ప్రశేములు, 

న౦దిగావుతాలూకౌ 
జగ్గయ్య శ 

అమరవాది శ్రీరౌామమూ రి 
మల 

తండి యజ్ఞనారాయణ. 1915 జనవరి క్ న 

జగ్గయ్య పేటలో “జన్మించారు. రై రెతు. (ప్రస్తుత నివాసం 

సికిం, దాబొద్. కిట్ ఇండియా ఉద్యమం లో 

పొ ల్లొ న్నారు, బాంబు కేసులో 17.4-1848ి న 

8 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం క్యాంపు 

జైలు నుండి జామీన్ పె 16-9-1943 న విడుద 

లయ్యారు. ఆ తరువాత మ్రాను హైకోర్టులో కేసు 

కొ ట్ర వేశారు. 
చ) 

కట్టమూరి సత్యనారాయణ 

తండి మళ్లి భార్డున 

రావు. జననం 1920 

నందిగామ తాలూకొ 

జగ్గయ్య పేట. 19838 

నుంచి 1842 వరకు 

ఖాడీ (ప్రచారం చేశారు. 

1088లో శ) బొలమి(త 

(బహాినంద నా ట్య 

మండలిని స్థా పి పించి, 

నవభారత్ వంటి జాతీయ నాటకాలు. “తెలుగు తలి”, 
గా 



(ప్రదర్శించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద § మంలో 

జగ్గయ్య పట బొంబు కేసులో ఈ నాట్యమండలికి 

చెందిన వ ముగ్గురు శిక్షలు పొందారు. 

డా॥ కలవకొలను శ శోభనా ది 

తంగడి పూర్ణయ్య. 

జననం 1907 గన్న 

పరం తాలూకా 

మొండూ రు. మధా 

నులో ఎల్.ఎమ్.పి. 

డిపొమా పొంది, 

1994 లో జగ్గయ్య 

ప్రారంభించారు. వే వీర్య 

సేవద్వారా పజల అభిమానం చూరగొన్నారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో జగ్గయ్య పేట బాంబు 

"కేసుతో పథమ ముద్దాయి. విజయవాడలో పోలీను 

కస్టడీ నుంచి తప్పించుకొని, పరారై కొంత కౌలం 

రహన్య జీ.తం గడిపారు. పిమ్మట తనకుతానుగా 

పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. దొంబు కేసులో 18=2-_ 1948న 

నాలుగున్నర సంవత్సరముల కఠిన శిక్ష విధించారు. 
శిక్షా కొలం పూరికొక మునుపే, కేం(దం౦లో 
తాత్కాలిక (ప్రభుత్వం ఏర్పడటంతో విడుద 

అయ్యారు. 

కాటుబోయిన వన్నూరు 

తండి వెంకయ్య. 

జననం 1928 నండి 

గామ తాలూకొ 

జ గ్గ య / పేట. 

గు మా స్తా క్విట్ 

ఇండియా 4 ఉద్య మంలో 

కల్లుచెట్ల గెలలు నరికి, 

తంతి “తీగలను క్ర త్తి 

రించే కార్యక్రమంలో 

పాల్గొన్నా షల జగ్గయ్య పీటలో జిల్లా కలెక్షరు పె 
బాయల విసిరిన ఇద్దరిలో ఒకరు, అనంతరం అజ్ఞాత 
వాసంలో వుంటూ, పోలీసులకు పటుబడకుండా 
తప్పించుకొన్నారు 810-786 న కీ ర్రిశేషు 

ఉద్యమంలో జగ్గయ్య 

కృష్ణాజిల్లా న్నాతం[త్య 

దౌడవరవు బావనయ్య 
తండి మల్లయ్య. 

జననం 20.11.1917 

నందిగామ తాలూకా 

జగ్గయ్యపేట. కిట్ 

ఇండియా ఉద్య 

మంలో జగ్గ మ్య పేట 

బాంబు'కేసులోఅనుమా 

న౦0పె సోరీనులు 

అరెసు చేసి 15 
రోజులు సబ్ జై లులోవుంచి అనంతరంవిడుదలచేశారు. 

తూమాటి యీోగానందాచారు్యులు 

తం డి వెంకటా 

జగ్గయ్య పెటలోజననం. 

కట్ ఇండియా 

4 ద్య మ ౦ లో 

17=4- 1948న పేలుడు 

పదార్థాల చట్రం (కింద 

విజయవ నాడ సెషల్ 

మేజి'సే)టు 7 సంవత్స 

రాలు కశిన శిక్ష విధించారు. జగ్గయ్య పేట, విజయ 
వాడ, గుడివాడ సట్ జై ళృలోను, అలీపురం, వెల్ ను 
శానిటోరియమ్, బళ్ళారి జై జె ళ్ళలో భిక్ష అనుభవీం 
చారు. 80_8=1946 న (పభుత్వ ఉత్తర్వు మేరకు 
విడుదలయ్యారు. కాయుస త్ర గ్రహిత 

దివ్వెల విశ్వనాధం 

తండి నరస సయ్య. 

జన్మస్థలం జ గ్గ య్య 

చేట. “క్విట్ ఇండియా 

పీట బాంబు శేనులో 

ముద్దాయి. ౪ రే శ 
కఠిన శిక్ష ' విధించారు. 

17.4-1948 నుంచి 

90_3-1946 వరకు 
అలీపురం జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 1946 లో 

చార్యులు 1920 లో 



నయరయోదుఅ భర్భిత 

కేంద్రంలో తాత్కాలిక (పభుత్వం. ఏర్పడటంతో, 

రాజకీయ ఖై దీల సామూహిక విడుదలలో భాగంగా 

విడుదలయ్యారు. 

ధూళిపాళ వెంకటేశ్వర్లు 
ap 

తండి లక్షీ పనారా 

యణ. జననం 

= 10. 1012 గుంటూరు 

జిలా పలా్న్నాడు తాలూకా ల్లా అః 

అంబాపురం. ని వౌ 

నందిగామ తాలూకా 

జగ్గయ్యపేట. క్విట్ 
గి 

ఇండి మా ఉద్య మంలొ, 

నేతి బాంబులు తయారు 

చేయించి, తన ఇంటిలో భదపర్చి, 20_9-1942 

a జా, నవ్ డి రాత్ర జిల్లా కలెక్టరు మహంతిపై (పేల్చే ఏర్పాట్లు 

చేశారు. ఆ కేసు సందర్భంలో రహస్య జీవితం 

గడిపారు. 

పారేవలి వెంకటేశ్వరు 
రం “ఎద 

దత్తత త ౦ (డీ 

ల క్షీ[ి నారాయణ 

అనే దాసు. జన్మ 

స్ట లం నందిగామ 

తాలూకా జగ య్య 
౧ 

పేట. 1941 వ్యషి 
అ 

తా గ హంలో 

పాల్గొని, లాఠీదెబ్బలు 

తిన్నారు. అ 6 సు 

చేసి, కేను3 పెట్టకుండా వదిలి వేళారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో, జగ్గయ్య శే పట బొంబుశేసు సందర్భంలో 

అరెస్టు చేశారు. కొద్దికాలం సబ్ జె లులో నిర్బంధించి 

వదిలివేశారు. 

17] 

పెద్దావురవు వాగభూ షణం 
తం|డి బాలయ్య. 

జననం 12.818 14 

నంది”-మ తాలూ కొ 

జగ్గయ్య పేట.వ్యాపారి, 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో, జగ్గయ్య పే పట 

బాంబు ను లో 

ముద్దాయి, నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించారు 

17-4.1548 నుంచి 16-9-1943 వరకు అలీపురం 

జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. హెకోరు కేసును 
కొట్టి వేయడంతో విడుదలయ్యా రు.త్యామప్యత(గహీత- 

పెద్దావురవు వెంకట నారాయణ 

తండి బాలయ్య. 

జన నం 5-8-1917 

సందిగామ తాలూశకోౌ 

జగ్గయ్య శే పట వ్యాపారి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో 1942 ఆగస్టు 

15 న జగ్గయ్య 'పే పీటలో 

పథమ సత్యా(గహి. 

రెండు వారా ల శిక్ష 

విధించారు. నె జాం వ్యతిరేక పోరాటంలో 7 నెలల 

15 రోజుల జైలు శిక్ష అనుభవించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం నల్ల గొండజిల్లా సూర్యాపేట. 

పిల్ల లమ్మరి వెంకటేశ్వర్లు 
రణ ap) 

తం(డ్రి లక్షీ . 

కొంశం. జననం 19 12 
గుంటూరుజిలా తెనాలి 

తాలూకొ మ్ ౦చ ల. 

(ప్రస్తుత నివాసం కృష 

జిల్లా జ గ్గ య్య పే ట్. 

సమ నో' కమిషన్ 

రంలో పాల్గొ 

న్నారు. ఆం ధయ లో 

కార్మికోద్యమ నిర్మాతలలో ఒకరు. రాష్ట్ర _పేడ్ 
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యూనియన్ కాం(గైను మొదటి అధ్యత్తులు. యుద్ద 
వ్యతిరేక చర్యలకుగాను 18.11.1940 న రెండేళ్ళ 
కఠిన శిక్ష విధించారు. నెలూరు, బళ్ళారి జెళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. 27.1942 న (పభుత్వం 
విడుదల చేసింది. శాసనసభకు 1946 నుంచి 1967 
వరకు మొ త్తం ర్ సార్లు వరుసగా ఎన్నికయ్యారు. 
1962_67 మధ్య కాలంలో రాష్ట్ర శాసన సభలో (పతి 

పక్ష నాయకులు. 

పోతురాజు లింగయ్య 

తండి వెంకట 

నరస సయ్య. జననం 

15.5. 15 18నల్లగొండ 

జి ల్లా సూర్యో పేట. 

నివాస ౦0 నందిగామ 

కాలూకాజ గ్గయ్య పేట. 

స్వాతంత్ర్య పోరా 

టంలో బాంబులు 

తయారు చేస్తుండగా 

(పమాదం సంభవించి కుడిచేయి పూ రిగాను, ఎడమ 

చేతివేళ్ళ రెండు తెగిపోయాయి. వరంగల్లు, 
మానుకోట జె జైళ్ళలో 15 రోజులు నిర్బంధంలో 
వున్నారు. 

బాలెడు మోతరావ్ 
తండి వెంకోసా. జననం 1922 జగ్గయ్య పేట. 

జగ్గయ్య పేటలో బాంబు తయారుచేసి, దానిని (పయో 
గించిన జట్టులో ఒకరు. అనంత రం అజ్ఞాత వాసంగడిపారు. 

బాలిన రాములు 

తండ్రి వెంకయ్య. 
జననం 182% నంది 

గామ తాలూకా 

జగ్గయ్య పేట. క్విట్ 

ఇండి మా ఉద్యమంలో 

తంతితీ గెలు తెంచి 

వేత, కలుగీతచెటు 

గెలల నంకి చేత, కలు 

పాకల దహనం వంటే 
చర్యలలో పాల్గొన్నారు. జగ్గయ్య పేబలో బాంబు 

లను తయారు “జేయడంలో పాత వహించారు. 

క్ హ్లాజిల్లా న్యాతంత్య 

బౌలిన సత్యనారాయణ 

తం(డి సోమయ్య. 
జననం 1919 నండి 

గామ తాలూకా జగ్గయ్య 

పీట. క్విట్ ఇండియా 

ఉగ్యమంలో జగ్గయ్య 

పేట బాంబు శేసులో 

పాత వహించారు. 

తంతితీగెలు (తెంచి 

pe వేత, కల్లుగీత చెట్లు 

గెలలు నరికివేత చర్యలలో పాల్గొన్నారు. 

తండి పురు 
షో త ౦. నందిగావు 

తాలూకా జగ య 

షీ బలో 1010లో 

జని్మంచారు. స్వర్ణ 

కారులు. కిని ట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

జగ్గయ్యపేట బొంబు 

కేసులో ము దాయి. 

జగ్గయ్య వేట, “నందిగామ, విజయవాడ, £౬ం౦దరు, 

కెకలూరు, అవనిగడ్డ జెళ్ళలో చాలాకాలం నిర్బం 

ధింపబిడ్డారు. 7 సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష విధించ 

బడింది. 11-4-1948 నుంచి $0-8_1946 వరకు 

ఆలీపురం జై లులోను, వెళ్లెస్త శానిటోరియమ్ 

జైలులోను శిక్ష అనుభవించారు. కేంద్రంలో తాత్కా. 

లిక (పభుత్వం ఏర్పడిన తరవాత 980..8. 1946 న 

విడుదలయ్యారు. త్మామపత (గహీత. 

చద్ద నిత్యానందశర్మ 

తం డి కృష్ణమూర్తి . జననం జ గ్గ య్య పే 

1990 ల్ో కాం గెసు (ప్రచారం చేస్తూ, [గ 

లారీఛా ర్రీకి గురయ్యారు 



నయరయోధుల భరత 

మానిగ వెంకయ్య 

తండి నరసింహం. 

జననం 1907 నంది 

గామ తాలూశౌ జగ్గయ్య 

"పేట. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో విప్పవ 

కారులకు కత్తులు, బలె 

ములు, చేతి బాంబులు 

వంటివి తయారు చేసి, 

తోడ్పడ్డారు. జగ్గయ్య 

“పీట బాంబు కేసులో అరెస్టు వారెంటు జారీ కౌగా* 

7 నెలలు అజాతవాసంలో గడిపారు, 
Fe 

డా॥ మొరిశెట్ట బసవధాజాు 

తం(డ్రి రామనాధం. 

జగ్గయ్య 

“పీట. వ్యాపారి. ఉప్పు 

సత్యా? గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 14 6_ 198|న 

రెండేళ్ల కఠిన శిక్ష 

విధించారు రాజమం డ్రి 

బళ్ళారి జెళ్ళలో శిక్ష 

జన్మసలం 
LH 

ఆనుభవించారు, గాంధీ -ఇర్విన్ ఒప్పందం తో 

11 8 1981 న విడుదలయ్యారు. కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో 20=9. 1942 న జగ్గయ్య పేట బాంబుల 

కేసుతో సంబంధంలేకున్నా కొన్నాళ్ల సబ్ జెలునిర్బం 

ధంలో వంచారు. కవి. డాక్టర్ . “హిందీ (పచారం 

చేశారు, గంథాలయం స్థాపించారు. 

వ్యాసం చిన్నకృష్ణదాసు 

నందిగామ 

1941 వ్యష్టి 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. లారఠీఛారీకి గుర 

య్యారు. అరెస్టు చేసి వదిలివేశారు. నై జాం వ్యతిరేక 

తం|డి వెంగళయ్య. జన్మస్థలం 

తాలూకొ జగయ్య చసీట. హరిదాసు. 
౧ 
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పోరాటంలో పాల్గొని. 18.1947 నుంచి 7-10. 1948 

వరకు వరంగల్లు సెంటల్ జె లులో డిబనూూళగా 

వున్నారు. 

విరగంటి అప్పారావు 

జననం 15-4=18921 

నండిగాముతాలూ కా 

జగ్గయ్య పేట కికిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

తంతి తీగెలు (తెంచి 

"వేత, కలుగిత చెట్లు 

గెలల నరికి వేత చర్య 

లు. లలో పా ల్లొన్నారు. 

జగ్గయ్య పీబలో “పేల్చిన చేతి బాంబుల 'తయారీలో 

పాత వహించారు. 

ల 

ద త్త తత ౦ డి ్ 

కోదండరామయ్య. జన 

నం 1902 గుంటూరు 

జిల్లా స తె నప లి 

తోలూకొ చామరి . 

నివాసం నం దిగామ 
తాలూకొ జగ్గయ్య పేట. 

1920-21 సహాయ నిరా 

కరణలో పాల్గొన్నారు. 

ఖాదీ (పచారం, హరిజనుల దేవాలయ ప వేశం, మద్య 

పాన వ్యతిరెక (పచారం, విదేశీవస్తు బహిష్కరణ, 

వంటి కార్య్యకమాలు నిర్వహించారు. కనె్నెవీడు, 

జుజ్జూరు (గామాలలో పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం 

నడిపారు. 1980 లో అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు 

సంతులు నాయకత్వంలో బందరువెళ్ళిన ఉప్పు సత్యా 

(గహ దళ సభ్యులు. కిట్ ఇండియా ఉద్యమం లో, 

1781042 న అరెస్టు అయి, ఆరువారాల కారాగార 

వొస శిక్షను రాజమం డీ జైలులో అనుభవించారు, 
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కొణకంచి 
మగొవిందశర్మ 

తండి కోట య్య. 

జననం 1908 నందిగామ 

తాలూకా కొణకరకంచి. 

1927 మ్మ దాసుకాం!గెసు 

మహాసభవాలంటీరు. ఉప్పు 

సతాః(గహంలో అరెను 
చేసి రెండున్నర సంప 
తృరాలకఠినశిక్ష రు 109 

స్తత జరి మా నా విదించారు. 
14. 8. 1888నుంచి రాజమం, డి, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష 
అనుభవించారు. గాంధీ_ఇర్విన్ ఒ పృ౦ంద౦తో 
11 3.1931 న విడుదలయ్యారు. 1986 87 ఎని్న్నిక 
అలో కౌం్టగెసు_ పచారవాధ్యతలు నిర్వహంచారు.వ్యష్టి 
సత్యా(గహాంలో పాల్గొన్నారు. ఆరు మాసాలు కర్రిన 
శిక్ష, రు. 200 /_ల జరిమానా విధించారు. 81.14! 
నుంచి రాజమం డి, బళ్లారి అలీపురం జెళ్ళలో శిక్ష 
అనుభ ఏం౦చారు. కిర్రట్ ఇండియా ఉద్య మంలో లా కై 
ఛారీకి గురయ్యారు హరిజన సేవా సంఘంలో పని ణో 

, జేశారు. 

ఎరం అన్న రాఘవయ్య 
జన్మస్థలం నందిగామ తాలూకా కొణకంచి. క్విట్ 

ఇండియా వుద్య మంలో పాల్గొన్నారు. పది హేను 
రొజులు సట్ జైలులో నిర్బంధంలో వున్నారు. ' 

ఐనంవపూడ్మి రౌముడ్తు 

కంచి. 1942 క్విట్ 
ఇండియా ఊన్యమంలో 
పాలొన్నారు. 

a 

కాకుమాను ఎచ్చయ్య .. 
తండ్రి రామయ్య. జననం 1886 నందిగామ 

తాలూకౌ కొణకంచి. (గామ మునసబు. 1928=29 లో 
నందిగామ తాలూకాటోర్తు అధ్యక్షులు. 1980 ఉప్ప 
సత్యాగ్రహ కాలంలో, సత్యా_గహులను పోత్స 
హీస్తూ, స్వ(గామంలో (పభుత్వ సిబ్బందికి అన్న 
పానీయాలు, ఇతర వసతులు కల్పించకుండా (గామ 
సులను పురిగొల్సి బాయ్ కౌట్ చేయించారన్న ఆరో 
పణ పె మునసబు పదవినుంచి సంవత్సరంపాటు 
సస్పెండ్ చేశారు. నందిగామ తాలూకాలో (పాథమిక 
విద్యా వ్యాపికి విశేషంగా కృషి చేశారు. 1086 లో 

ర్రీర్రి శేషులయ్యారు. 

కొణకంచి వెంకటేశ్వరరావు 

నందిగామ తాలూకా 
కొణకంచి (గామంలో 
18_1_1910 తో జని ౦ 
చారు, విద్యార్థి దశలో నే 
జాతీ యోద్య మంలో 
పాల్గొన్నారు, (టిటిష్ 
(పభుత్వాన్ని తీవంగా 
విమర్శిస్తూ వువన్యసించి 

నందుకు 1990 లో 
అరెస్టు వారెంట్ జారీ చేయబడగా ఒక సంవత్సరం 
పైగా ఆజ్ఞాత వాసంలో గడిపారు. చాలామంది కార్య 
కర్తల్ని పోత్సహించి 1942 క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో పాల్గొనేలాగ చేశారు 

కొ త పలి శేషయ్య 
అం CC యు 

నందిగామ తాలూకా కొ అకంచి వాస్తవ్యులు, 
1 అ అగ | ఆర్య ఇ] 930 ఉప్పు సత్యా గహంల్ పాల్గొన్నారు. క్రీ ర్రి 

కోడిగంటి సత్యనారాయణరావు 
నందిగామ తొలూకా కొక్తాక్రంచి వా సవ్యులు. 

కిర్రిట్ ఇండియా ఉడ్య మంలో పొల్లొన్నారు. 
a) 

త్తు 

ము న. 



నయురయూా ధుల భరిత 

కోడిగంటి వీరభద్రరావు ష్ 

తం (డిబలఅ రా 

మయ్య. జననం 

18.7. 1928నందిగాము 

తాలూ కౌ కొఆజఆకంళు. 

వెద్యపృత్తి క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమ 

కౌలంలో కలు, సారా 

పాటలకు " ఆటంకం 

కల్పించి, రెండుసార్లు 

అరెస్టు అయా 

వంచారు. 

కోంరు వెంక 

య్యారు. మూడు నెలల జె క లుశిక్ష అనుభ 

రసమ్మ 

భ్ ర వెంక ట్ 

రామయ్య. జనన ౦0 

26-1895 నందిగామ 

తాలూకౌ కొణకంచి. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్య 
మంలో కలుదుకాణాల 

ముందు పకైటింగ్ జేసి 
కరప శ్రా లు పంచి 

అరెస్టు అయ్యారు. 

సబ్ జై లులో 15 రోజులు నిర్నందొచారు. 

వీరి కుమారులు ఇద్దరూ 1841, 42 ఉద్యమాలలో 

పాల్గొని జె లుకు వెళ్ళారు. 

కోయు రంగనాయకులు 

తండి వెంకట 

రామయ్యా. ననం౦ 

1=4ీ. 1911 నందిగామ 

తాలూకా కొణకందచి. 

రై తు. వ్యషి సత్యా 

ఆరను అయ్యారు. 
శు 

8=1_1941 న లిక 

మాసం కఠిన శిక్ష, 

50 లు జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెల్లి ంచ 

నిరాకరించి, మొ తం రెండు నెలల శిక్షను రాజమం డి 
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జైలులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, తిరిగి అరెస్టు అయ్యారు. 8-4-1948 న 
రెండున్నర సంవత్సారాల కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీ 

పురం జైలులో శిక్ష ఆనుభవిస్తుండగా, జిల్లా సెషన్స్ 

కోరు శిక్షను రద్దుచెయడంతో విడుదలయ య్యూరు. 

కోయ వెంకట జగన్నాధ దాసు 

తండి వెంకటా 

మయ్య. జననం 1912 

నందిగామ తాలూకా 

కొణరంచి, క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పొలొని 16 రోజాలు 

సబ్ జై లులో నిరం 

ధంలో వున్నారు. 

జన్మస్థలం నంది 

గామ తొలూకొ కొణ 

కంచి. కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాలొ 
౧ 

న్నారు, 

తిరునగరి గోవయ్య 

జన్మస్థలం నందిగామ తాలూకా కొణరంచి. కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమ కాలంలో 0.10. 1042న అరెస్టు 

చేసి, 15 రోజులపాటు సబ్ జె లులో రీమాండ్లో 

ఉంచారు. 
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నరీరికంటే కృష్టమూ ది 
ర అణి 

తండి చంందయ్య 

జననం 1814 నంది 

గామ తాలూకా కొణ 

కంచి, వ్యాపారి.కిట్ 

ఇండియా ఉచ్యమంలో 

జగ్గయ్యపేట బాంబు 

కేసులో 21-9-42 న 

అరెస్టు చేశారు. వివిధ 

సబ్ జె జై ళృలో ఏడు 

మాసాలున్నారు.. 1-4-48 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 

విధించారు. 17-4-1848 నుంచి 16-9-1949 వరకు 

అలీపురం జైలులో శిక్ష ఆనుభఏంచారు. జాతీయ 

భావ ప్రచారానికై బాలమ్మిత (బిహ్మానంద నాట్య 

మండలి స్థాపించి “నవభారత” మొదలగు నాటకాలు 

ప్రదర్శించారు. దాని కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

త్యామప్మ్యత (గ్రహీత. 

నారమట్టు సత్యనారాయణ 

త౦ డి వీరా 

స్వామి. జన్మస్థలం 

నందిగామ తాలూకా 

కొణకంచి. కిట్. 

ఇండియాఉద్య మంలో 

పాలొని, సంవత్సరం 

కఠివీ శిక్ష 6-4-1948 
నుంచి అలీపురం జెలు 

లో అనుభవించారు. 

నారవుటు నారాయణ 
లం 

జన్మస్థలం నందిగామ తాలూకా కొణకంచి, క్విట్ 

ఇండియా" ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. సంనత రం 

కరిన శిక్ష అనుభవించారు. 

పసుము ర్తి అప్పయ్యశా స్రీ 

తండ్రీ వెంకటప్పయ్య. జననం 1898 గుంటూరు 

జిల్లా తెనాలీ తాలూకా శృంగారపు అగ్రహారం. 

నివాసం నందిగామ తాలూకా కొణకంచి, క్విట్ 

డియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. విజయవాడ, 

కషషాజల్లా న్వాత౦/త్య 

నండిగామ సబ్జె జైళ్ళలో ఆరునెలలు నిర్బంధంలో 

వుంచి, వదలి వేశారు. 

మందడవు తిరు వతయ్య 

నందిగామ తాలూకా కొణకంచి వా స్రవ్యులు. 

19830 ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 

మందడవు బాల వరరాఘవయ్యు 

తండి చంద్రయ్య. జననం 1907 నందిగామ 

తాలూకా కొణకంచి. ఉస్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 

అరెస్లు అయ్యారు. ఆరుమాసాల కఠిన శిక్ష రు do 

జరిమానా విధించారు. _10-1986 నుంచి 18_8.1981 

వరకు రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాందీ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో విడుదలయ్యారు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు కీర్తి శేషులై రి. 

మాదల పరంధామయ్య 

తం(డి నరసయ్య: 

జననం 1922 నంది 

గామ తాలూకా కొణ 

కంచి, క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో త౦తి 

తీగల (తెంచి వేత,కలు 

గిత చెట గెలల నరికి 

వేత చర్యలకు గాను 

అరెస్టుచేసి, 15 రోజులు 

సట్ జై లులో నిర్బంధించారు. 

మాదల రంగయ్య 

తం(డీ నరసయ్య. 

జననం 1922 న ౭ ది 

గామ తాలూకా కొణ 

కంచి. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో తంతి 

తీగల తెంచి వేత ,కల్లు 

గీత చెట్ల నరికి వేత 

చర్యలకుగాను అరెస్టు 

చేసి, 15 రోజులు సబ్ 

జె లులో నిర్బంధించారు. 



నయరయోదుల చంి/త 

రేపాలబుచ్చిరామ శేషయ్య శేషి 
క. ఠి 

తం(డ్ర్రి పెద 

బిచ్చమయ్య. జననం 

10.10.1910 న నంది 

గామ తాలూకా కొణ 

కంచి. ఉప్పు సతా [1 

(గహంలోపాల్గ్లొన్నారు 

6-10-1930 న అరు 

నెలల కఠిన శిక్ష 

రు. 90 జరిమానా 

విధించారు. రాజమండ్రి వెల్లూరు జై జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వంచారు. 1932 శాసనోల్లంఘనంలొ నందిగామ తాలూ 

కాలో తాటి, ఈత గెలలు నరికించడంలో (పముఖ 
పాత వహించారు. 1882లో పోలీసులు దాడిచేసి 

యింట్లో గల భగత్ సింగ్ మొదలై ప జాతీయ నాయ 

కుల ఫోటోలను ధ్వంసం చేశారు. కిషిట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో మూడుసార్లు 21-1-1948, 5-8-1948, 

2m 1.44 న అరెస్టు చేసి, పదేసి రోజుల చొప్పున 

సబ్ జె జై ళ్ళలో నిర్బంధించారు. చేతో కాగితం తయారు 

చేసే "నరశ్రమను, నేత పరిశ్రమను స్థాపించారు. హరి 

జన సేవ, (_గంథాలయోద్యమం, వయోజన విద్య 

మున్నగు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తాలూకా 

కాంగస్ అధ్యక్షులుగా, జిల్లాబోర్లు సభ్యులుగా, పని 

చేశారు. 1967 లో శాసన సభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు. 

(స్తుత నివాసం బండిపాలం. 

లావు వీకయ్య 

జన్మస్థలం నందిగామ తాలూకా కొణకంచి. 1941 

లో యుద్ధ వ్యతిరేకోద్యమంలో కొండపల్లి లే 

సేషన్లో సిగ్నల్ తీగెలు (తెంచి, ఆరు మాసాల 
చై 

కతినశిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమ కాలంలో మూ డేళు) జైలుశిక్ష అనుభవిం 

చారు, 

కంచి. క్విట్ ఇండియా 
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తండి పిచ్చయ్య, 

జననం 1930 నంది 

గామ తాలూకా కొణ 

ఉద్యమంలో తంతి 

తీగెలు (శతెంచివేత, 

కల్లుగీత చెట్ల గెలల 

నరికి వేత చర్య లకు 

గాను అరెస్టుచేసి, 15 

రోజులు సద్ జై లులో నిర్బంధించారు. 

లింగగిరి రాములు 

తండి పిచ్చయ్య 

జననం 1916 నంది 

గామ తాలూకౌ కొణ 

కంచి. వ్యషి సత్యా 

(గ్రహంలో పాల్గొని, 

కొది రోజులు శిక్ష 

అనుభవించారు కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

తంతితీగలు తెంచి, 

ఈత చెట్ల గెలలు నరికి పోలీసులు వెంటాడగా 

'రేబాల బుచ్చిరామయ్య శ్రేష్టి తో పాటు ఏటిలోకి దూకి, 

తప్పించుకు పారిపోయారు తరువాత అరెస్టు అయి, 

కొది రోజులు నందిగామ, విజయవాడ సబ్ జె జైళ్ళలో 

నిర్బంధంలో వున్నారు. 

శక్ ఫకీర్ మహమ్మద్ 

నందిగామ తాలూకా కొణకంచి వా స్తవ్యులు- 

గౌ మోద్యోగి. క్విట్ ఇండియా ఉ ద్య మ౦ లో 

21 8.42 న తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చారు 

క్ ఫకీర్ సాహెబ్ 

తండి బికారు సాహెబ్. జననం 10 1.186386 

నందిగామ తాలూకా కొణకంచి క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమ కాలంలో [(చవిటిమ (ప్రభుత్వం అమలు జరిపిన 

దమనకాండకు నిరసనగా తన తలారీ ఉద్యోగానికి 
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1942 లో రాజీనామా చేశారు. 1950 లో క్రీ ర్రిశేషు 
లయ్యారు. 

"షక్ బికారు సాహెబ్ 
తండ్రి కాసిం సాహెబ్. జననం 1910 నందిగామ 

తాలూకా కొణకంచి. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ 
కాలంలో (బిటిషు (సభుత్యం అవలంబించిన దమన 
నీతికి నిరసనగా తన తలారి ఉదో గానికి రాజీనామా 
ఇచ్చారు. 10_6_1968 న కీర్తి శేషు లయ్యారు. 

కిక్ సర్దార్ సాహెబ్ 
తండి ద సగిరి సాహెబ్. జననం 1.8. $95 

నందిగామ తాలూకా కొణ క ౦0 చి. వాషి నతా 
(గ్రహంలోరెండు సారు__17 1 1941 న, 5-41 న 
పాల్గొన్నారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కల్లు 

కృొజ్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

పాటలకు ఆటంకం కల్గిస్తూ పికెటింగ్ చేసి, అ లెస్తు 
అయ్యారు. సబ్ జైలులో 15 రోజులు నిర్భంధిం 
చారు. 

సాతులూరి రాఘవయ్య 

గ క 

తంగడి అప్పయ్య 

జననం 1922 నంది 

గామ తాలూకా కొణ 

కంచి. తు. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

రహస్య బులి'నులు 

. న ( ఆామాలలో పంచుతూ, 
.. - - . - ) రెండు సార్తు అరెస్టు 

వ. 7 అ యి పోలీసు 

కసడీలో వున్నారు. 
ట 

_ నందిగాను తాలూకా ఐవిధ గ్రావూలు 
అయ్యదేవర బాల్య తివుర సుందరమ్మ 

_ జననం 1904 నందిగామ. 1931 లో విదేశీ వను బిహిష్కరణోద్య మంలో పాల్గొన్నారు. తన ఉద్యో 
గానికి రాజీనామా చేశారు. 1941 వ్యష్టి సతా 

గ్రహంలో కూశతా పాలొన్నారు. ఖాదీ (పచారం 
చేళారు. 

అడుసుమిల్లి కోటయ్య 
జననం 1920 

నందిగామ తా లూ కా 

బండిపాలెం. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

(వీటిషు వ్యతిరేక కర 
షతాలు పంచినందుకు 

అరెసుచేస్కి నెల 
రోజులు జగ్గయ్య పేట, 
నందిగామ సబ్ A 

జెళ్ళలో నిర్బంధించి, వదిలివేశారు, 

అనుమల వెంకట రామశర్మ 

తండి గురవయ్య. జన్మ స్థలం నందిగామ 

తాలూకా పెనుగంచి పోలు. 17-1.1041న యుద్ద 

వ్యతి రేక నినాదాలతో వ్యషి సత్యాగ్రహంలో 
ము 

పాల్గొన్నారు మూడు మాసాల కఠిన శిక్ష, రు. 250/ల 
జరిమానా విధించారు రాజమం డి జెలులో శిక్ష 
అనుభవించారు. 

ఆదినారాయణ 

తంగడి రామయ్య. నండిగామ తాలూకౌ నివాసి, 
నె జాం వ్యతిరేక పోరాటంలో 27111047 నుంచి 
నీల్. 1. 1848 వరకు నరంగల్లు జ్ఞెయిలో శిక్ష ఆనుభ 

నించారు. 



1877 నందిగా మ 

నమయరయోాదుల చరిత 

కొ_త్ర రాములు 

తం(డ్ పాపయ్య. 

జననం 15.7.1917 

నందిగామ తాలూకొ 

కోనాయపాలెం. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమ 

కాలంలో నందిగామ, 

విజయవాడ, బందరు 

సబ్ జైళ్ళలో మూడ 

మాసాలు నిర్బంధంలో 

వున్నారు. మరో మూడు మాసాలు రాజమండ్రి 

జైలులో శిక్షను అనుభవించారు. 

కొమ్మరాజు లక్ష్మణరావు 

తం(డి వెంక 

టస్పయ్య. జననం 

తాలూకౌ పెనుగంచి 

పోలు. కలక తా 

యూనివర్శిటీ ఎమ్. వ 

మునగాల ఎ సే ట్ 

దివాన్. (వసి 

రచయి త. సంఘ 

సంస్క ర్త త 1905లో వందేమాతరం ఉద్యమ క కాలంతో 

మ(దాసులో స్వదేశీ ఉద్యమ నిధి వసూలు చేయాలని 

నిర్ణయించిన మొదటి సమావేశానికి హాజరై న విద్యార్థు 

లలో ఒకరు. సాహిత్యం ద్వారా సమాజానికి ఎనలేని 

సీవ చేయవచ్చుననీ, గతకాలపు ప్రాభవాన్ని (పజల 

దృష్టికి తీవడంద్వారా ఉ _త్రేజం కల్లించవచ్చుననే 

విశ్వాసంతో “విజ్ఞాన చం(దెక (గంథ మండలి” ని 

మద్రాసులో ని సాపించారు. "హైదరాబాద్ లో “కృష్ణదేవ 

రాయ ఆంధ భామా నిలయం” సంస్థను (ప్రారంభిం 

చారు. “హిందూ మహాయుగం “రాయచూరు యుద్ధం” 

“ఆంధ భామా సర్వ్యస్వంో వంటి (గంథాలు రచిం 

చారు. తెలుగులో విజ్ఞాన సర్వస్వం (పారంభించిన 

మొదటివారు, 13.7. 1928 లో కీ ర్తిశేమలై రిం 

డాక్టర్ అచ్చమాంబ ఆయన కుమా రె. 
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కోమటి వీరయ్య 

తండ్రి సె సాంబయ్య. జన్మస్థలం నందిగామ తాలూకౌ 

చెవిటికల్లు. రె తు. నె జాం వ్యతిరేక పోరాట కౌలంలో 

18.2.1948 నుంచి 21.9 1948 వరకు వరంగల్లు 

జ లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

జబాగర మూడి వెంకటరామయ్య 
ద 

త ౦ (డీ రామ 

శేష య్య * జననం 

8_9_1908 నందిగామ 

తాలూకా వీరులపాడు 

నివాసి. రె తు. ఉప్పు 

సత్యా, (గ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. సంవత్సరం 

12 వారాల కఠిన శిక్ష '' 

విధించారు. 2-7-1980 చాాం. 
నుంచి రాజమండ్రి, తిరుచునాపల్లి, . అలీప్పరం జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ. ఇర్విన్ ఒప ఎందంతో 

14 3.1991] స విడుదలయ్యారు. పోలీసు ఆక 

మణ నుంచి విజయవాడలో ఆం(ధరత్న భవనాన్ని 

విముక్తం చేయడానికి జరిపిన సత్యాగ్రహంలో లారీ 

దెబ్బలు తిన్నారు. ఫొ ట్టి వాడై న ఇంగ్లిష్ 

సార్షంట్ ఆజానుబాహుడై నే ఈ సత్యా్యగ్రహీని 

ఎగినీ చెంపదెబ్బ కొట్టవలస్ వచ్చిండి ర0డవచెంప 

చూపగా, ఆ సార్దెంట్. నవ్వి మిన్నకుండిపోయాడు. 

1982 శాసనోల్లరిఘనంలో పాల్గొని, స సంవత్సరం 

సన్నెండు వారొల కళిన శిక్షను" రాజమ డి, దిళ్ళారి 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

చాగర్హ మూడి హను మాయమ్మ 

తండి పాటిబండ్ల 

వెంకటరామయ్య. నుంది 

గామ తాలూకా వీరుల 

పాడులో 1810 సం॥లో 

జన్మించారు. భర్త 

వెంకటరామయ్య 1832 

సనో లంఘన 

కాలంలో రెండునెలలు 

(గ్రామాలలో (ప్రచారం చేసిన తరువాత విదేశీ వస్త్రాల 
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యాల ముందు పికెటింగ్ చేసి ఆలెసు అయ్యారు. 

15 రోజులు సబట్జె జెలులో వుంచాక ఆరు నెలలు కఠిన 

శిక్షఏధించారు., 24-3_1932 నుంచి వెల్లూరు, మద్రాసు 

సెంటర్ జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1939లో 

కృష్ణాజిల్లాబోర్లు ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నికయ్యారు. 

బావలఅమడుగు సూర్యనారాయణ 

తండి కొండయ్య. 

జనన౦ 9..7-19:0 

నందిగామ తాలూకా 

కమ్మవారి పా లె ౦. 

"రె తు. క్విట్ ఇండియా 

విజయవాడలో అరెస్టు 

అయ్యారు. [వ రి“ 42 

నుండి 12.90.1842 

వరకు సబ్ జై లు నిర్బంధంలో వున్నారు. 

చిమిరాల చెన్న బసవయ్య 

తండి సోమయ్య. 

జననం 11.4_1908 

గన్నవరం  తాలూకౌ 

తరిగొపుల. నివాసం 

నందిగామ తాలూ కొ 

జుజ్జూరు. 1982 శాస 

నోల్లంఘనంలో కల్లు 

దుకొణాల ముందు పికె 

టింగ్ చేశారు. క్విట్ ష్ ము 

ఇండీయా ఉద్యమంలో ఉప్పులూరు 3 ల్వేస్రేషన్ 

తగుల పెట్టడంలో పాల్గొన్నారు, 

చిరుమామిళ్ళ శేషా ది నాయుడు 
జనన ౦ 1909 

నందిగామ తాలూకా 

కోనాయపాలళెం. 

వె ద్యుడు. 1080 

నుంచినందిగామ 

తాలూకా పెనుగంచి 

(పోలులో డాక్టరుగా 

పనిచే సూ, కాం _గెసు 

ఉద్యమా భివృద్జి క 

ఉద్యమంలో పాల్గొని, 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

విశేషంగా కృషి చేశారు. 1946.47 లో నె జాంలో 

రజాకార్లకు వ్యతి రేకంగా సాగిన పోరాటసందర్భంలో 

రావి నోరాయణ రెడ్డికి ఒక్షపిస్టల్ బహూకరించారు.అన౦ 

తరం ఆకెరణం 3 వ ఆయన్ను పోలీసులు అరెస్టు 

చేశారు. కొన్నాళ్లు నిర్బంధంలో వుంచారు. (పస్తతనివా 

సం విజయవాడ. 

తుటారవు భ్యదయ్య 

తండిర మణయ్య. 

జననం  20=4-1020 

నందిగాను తాలూ కొ 

నవాబ్ పేట. పొ ౦దీ 

విశారద. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. సంవత్స 

రం కఠిన శిక్ష విధిం 

చారు 6_4-1948నుంచి 

అలీసప్పరం జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం ఖమ్మంజిల్లా బూర్గుంస హోడ్. 

వమిడి మరి నరసింహారావు 

తండి నారాయణ. 

జననం 15-_19=1908 

నందిగామ  తాలూకొ 

బారు. 1082లో 

విదేశీ వసు బహిష్క 
రణ'కె. "పికెటింగ్ల్లో 
పాల్గొన్నారు. కిట్. 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

లాఠరీదెబ్బలు తిన్నారు. 

కొన్నాళ్లు పోలీసుల నిర్బంధంలో వున్నారు. 

పొటిబండ వెంకయ్య 
య 

తండి సుబ్బయ్య, జననం 1800 

తాలూకా కొడవటిగల్లు 1930 లో స్వంత పనిమీద 

బొంబాయి వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ జరుగుతున్న 

ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొని, ఎరవాడ సెంటటల్, 

జైలులో సంవత్సరం కఠిన శిక్ష . అనుభవించారు. 

గాందీ=ఇ ర్విన్ ఒప్పందంతో విడుదల అయ్యారు, 

1970లో కీర" శేషుల మ్యారు. 

నందిగామ 



నమరయోధుల చరిత 

పాటిబండ వెంకటసుబ్బయ్య చౌదరి 
Cc 

జననం 1910 

నండిగామ తాలూకొ 

సీరుల పాడు. గాందీజీ 

లో నె 1925 లో 

హింద్ భాషాభ్యాసం, 

1927 తే ఖ ద్ద రు 

వస్త్ర ధారణ, జంతు 

బలుల నివారణోద్య bs ల 

మం నిర్వహించారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొ 

న్నారు. విడాది కఠిన శిక్ష, రు. 80 ల జరి మానా 

విధించారు. క.$=1880 నుంచి రాజమండ్రి, జరం 

పురం జెళ్ళర్రో శిక్ష అనుభవించారు. “దయాధర్మము' 

(గ్రంథ రచయిత. 

తండ్రి అస్పయ్య: 

జననం 1922 నంది 

గామ తాలూకా నవాజ్ 

"పీట. క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో తంతి 

తీ గెల తెంచివేత, 

తాటి ఈత గెలల 

నరికివేత చర్యలలో 

చురుకుగా పా లొ 

న్నారు. ఆ సందర్భంలో దాదాపు 8 నెలలు రహస్య 

జీవితం గడిపారు, 6 4-1948 న అరెస్టు చేసి, రెండు 

నెలల శిక్ష విధించారు. విజయవాడ సబ్ జై లులో శిక్ష 

అనుభవించారు. 

పోచంపల్లి వెంకట సు|బహ్మాణ్యం 

జననం 11. ర్ 1915 నందిగామ తాలూకా నవాబ్ 

“ఏట. ఫోచంపలి కరణీకం చేస్తూ, కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమ కాలంలో బాధ్యతలను సృకమంగా నిర్వ 
హించ లేదన ఎఆరోపణపె పె పభుత్వం 28_10_1948న 

ఉద్యోగం నుంచి బి ర్తరఫ్ చేసింది. 

బండారు "వీరమల్లు (వసాద్ 

తంగడ్రి వీర రాజేశ్వర్లు. జన్మస్థలం నందిగామ 

జననం 15 5-1818 

'బండిఫాలెం. కి కట్ 
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తాలూకో వేములపల్లి అధొ పకులు. ఉప్పు సక్యాగ 

హంలో పాల్గొ న్నారు 25618380 న రెండేచ్ళ 

కఠిన శిక్ష విధించారు రాజమండి, తిరుచునాప ల్రి. అలీ 

పురం జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ-ఇర్విన్ 

ఒప్పందంతో 14.08.1881 న _ విడుదలయ్యారు. 
క్విట్ ఇండియా “మంలో కూడా పాల్గొన్నారు. 

బండి ము_తయ్య చౌదరి 

తండి వెంకటయ్య 

నందిగామ తాలూ కొ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

డిఐ.ఆర్. (కి ౦ ద 

అరెస్టు అయి. క్ నాళ 

స బ్ జైలు లో 

వునాష్న రు ఆరు 

మాసాల కఠిన శిక్షను అలీపురం జైలులో అనుభ 

వించారు. (ప్రస్తుత నివాశం నందిగామ తాలూకా పెను 

గంచి_పోలు. 

బండి కిరువతయ్య 

తం డిభూషయ్య. 

నండిగాదము తాలూకొ 

బండీపాలం వా స 

వ్యులు. రైతు. నైతు 
ఉద్య మంలొ నహకౌర 

ఉద్య మంలొ పాల్గొ 

న్నారు వ్యష్టి సత్యా 

(గహ ఉద్యమంలో 

పా లొ నా్నొ రు. నో 

188-411 నుండి అనీపురం క్యాంపు జై ల్లోనాల్లు నెలల 

శిక్షను అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

4 5.18 నుండి సంవత్సరం శిక్షను అలీపురం కౌ 

జై ల్లో అనుభవించారు. 

“౦ప్ 
లి 
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డాక్తరు బుద్ధిరాజు సుబ్బారావు 

దత్తత తం (డి ప్ 

భ్యదరావు- నందిగామలో 

110-1899 న జనిక్రాం 

చారు, వెద్య సత్తి 

19:0 సహాయ నిరా 

కరణోద్య మంలో 

పాల్షొ న్నారు. వె వైద్య 

విద్యార్థులలో సహాయ 

నిరాకరణ కో ద్య మం 

గురించి (ప్రచారం చేశారు, 1926 లో గాంధీజీ ఆశ 

మంలో వున్నారు. 1930 లో మడాను రాష్ట్ర యువ 

జన సంభ కార్యదర్శి. రాజగో పాలాచారిగోరి నాయ 

కత్యాన తిరుచునాపల్లి నుంచి వేదారణ్యం వరకూ 
జకిగిన పాదయా తలో పాల్గొన్నారు, 1990 లో 

మద్రాసులో 144 సెక్షన్ ధిక్కరించి, ఉప్పు సత్యా 

[గహంలో పాల్గొన్నారు. 9 5.190 న ఆరునెలల 

కఠినశిక్ష వీధిం చారు. మ (దాసు, తిరుచునాపరి, 

వెల్లూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు తిరిగి శాసనో 

లంఘనోద్యామంలో పాల్గొ ని అరెస్తయా్యారు. 

6.2_1982 న ఆరు మాసాల కఠిన శ శిత రుం 90 /_ 

జరిమానా విధించారు రాజమం(డి, కడలూరు జె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. (ప్రస్తుత నివాసం నందిగామ 

తాలూకా కంచికచర్త = 

పంకెర్టాస వెంకట నర్భయ్య 

9-2_1922 ననంది 

గామ తాలూకా బండి 

పాలెంలో జని్మించారు. 

కిట్ ఇండియా వుద్య 

మంలోపాలొనగా నంది 

గామ, అగ్గయ్య పేట 

సద్ జె జెళ్ళలొ 

రోజులు స్పందన 

బడ్డారు, 

దులెల విఠరయ్య 
యె 

తండి అప్పయ్య, జన్మ స్తలం నందిగామ తాలూకా 
పెద్దాపురం. రైతు. నెడాంవతిరేక పోరాట 

కృష్ణాజీల్లా సొంతం) త్య 

18-2_1948 

జైలులో శిక్ష 

కౌొలంలో మధిరలో అరెస్టు చేశారు. 

నుండి ౨18. 1948 వరకు వరంగల్లు జై 

అనుభవించారు. 

ముక్కపాటి గోవయ్య 

తండి పకీరయ్య. 
జననం 1919 నండిగామ 

తాలూకాకేత వీరునిపాడు, 

ఎస్.ఎస్ ఎల్ సి చదు 

వుతూ స్వాతం(్రకి 

పోరాటంలో కిదుమికారు, 

1941 వ్యష్టి సక్యా 

(గహంలో పాల్గొన్నారు, 

5_3_1941న డ్, ఐ. ఆర్, 

(కింద అరెస్టు చేశారు. రెండు నెలల కఠినశిక్ష 
రు 8ర్[/_ జరిమాన విధించారు. రాజమం! డ్రి జైలులో 
శిక్ష అనుభవించారు 

ము _తనెని నాగయ్య 

ఊస్మస్థలం నందిగామ తాలూకా చిల్లకొల్తు. (గామ 
మునసబు. 1942 క్విట్ ఇండియా” ఉద్యమంలో 
18.90.1842 న తన (గ్రామోద్యోగి పదవికి రాజీనామా 
చేళారు. 

ములనొ నాగయ్య 

తండ్రి వెంకయ్య, జననం 6-5-1919 నందిగామ 
తాలూకా బండిపాలెం. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

అ రెస్టుజియి, 15 రోజులు సబ్ జై లులో నిర్బంధంలో 

వున్నారు. 

మొక్కపాటి కామయ్య 

తం(డి లక్ష్మయ్య. జననం 1906 విజయవాడ 
తాలూకా చోడవరం. నివాసం నందిగామ తాలూకా 
పొక్కునూరు. వ్యష్టి సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 
నెల రోజుల జైలు శిక్ష, రు. 5/-ల "జరిమానా 
విధించారు. 



నయరయోదుల చరత 

మేదర మెట గోవయ్య 
Co 

తర్మడ్రి నారాయణ. 

నందిగామ తాలూకొ 

వేములపర్వ. నైజాం 
వ్యతిరేక పోర రాట 

కొలంలో10.4..180406 

నుంచి 21= 10.1018 

వరకు వరంగల్లు 

సెం(టల్ జె లులో 

నిర్చ౦ ధం లో 

వున్నారు. 

రావికాల గోపాలకృష్ణమూర్తి 

తండి బుచ్చిరాజు. 

జనన ౦ 9-7-1900 

నందిగామ తాలూకా 

తోటరావులపాడు. 

కరణం. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

టిటిమ (పభుత్వం 

దమనకాండకు నిరస 

నగా కరిణీకానికి రాజీ 

నామా చేశారు. రాజీనామాను ఆమోదించకుండా 

ఆర్. డి ఓ. ఆయనను ఉద్యోగంనుంచి బి ర్రరఫ్ 

చేశారు. 

రావూరు వెంకటేశ్వర్లు 

తం(డి పె ద్ద 

అప్నయ్య. జననం 

1922 నందిగామ 

తాలూకా ముప్పాళ. 

యు ద్ద వ్యతి రక 

పచారం చేసినందుకు 

21-2-1941 న అరెస్టు 

చేసి, మూడు నెలల 

శిక్ష, రు 150 |- 

రాజమండీ జైలులో శిక్ష జరిమానా విధించారు. 

అను భవిందార్లు. 

1832 

అబ్బా సతారామయ్య 

“తండి వెంకయ్య. నండిగామ తాలూకా 

వా సవ్యులు. ౮తుం “హాదరాదాద్ సేట్ భారత 

యూనిచూన్లో విలీనం కావాలి” అనే “ఉద్యమంలో 

వరంగల్ సెం(టల్ జై లులో 18_.2.48 నుండి 

21.9_”48 వరకు శిక్ష సనుభవించారు. 

వాసిరెడ్డి సదాశివేశ్వరవసాద్ 
టె 

తండి వె 0 క్ 

టాది నాయుడు. 

జననం 11-4_1899 

నందిగామ తాలూకౌ 

జయంతిస్తరం. జమీం 

దారు. తెలు గు. 

సంస్కతం, హిందీ 

సాహిత్యాలలో మంచి 

పవేశం౦ ఉంది. 

1921 లో కొం గెసుటో చేరి, 

ఖాదీ ఉత్పత్తి కేంద్రం (ప్రారంభించారు. సహాయ 

నిరాకరణ కౌలంలో క కాం గెసు వాలంటీర్లకు ఆశయ 

మిచ్చారు. 1930-3! శాసనోల్లంఘన కాలంలో 

రహస్య సైక్సాస్టైల్ స్మత్రిక “కాం(గెను నిర్వహ 

అకు తోడ్పడ్డారు. ఆయన ఇంటిపై పోలీసులు దాడి 

జరిపి (గంథాలు, రికౌర్డులు ధ్వంసం చేళారు. వ్యష్టి 

సతారా గహంలో పాల్గొన్నారు. ర్. 12... 1040 5 

మూడు నెలల శిక్ష, రు 750 |- జరిమానా విధించారు. 

వెల్లూరు, తిరుచునాపల్లి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

కిగ్రట్ ఇండియా ఉద్యమంతో కూడా సంబరిధం 

వుంది. 1947-48 నైజాం వ్యతి రేక హోరాట కాలంలో 

అనేకమంది తెలంగాణా కాందిశీకులకు ఆశయ 

మిచ్చారు, వాదీ, హరిజనోద్దరణ, మద్యపాన 

నిషేధం కొరకు తీవ కృషి చేశారు. 19834 లో 

నందిగామ తాలూకా బోర్లు అధ్యక్షులుగా ఎన్ని 

కయ్యారు. 1987లో మద్రాసు శాసనసభకు ఎన్ని 

కయ్యారు. “ధన్ముపథం' తెలుగులోకి అనువదించారు, 

అనేక (గంథాలు వ్యాసాలు రచించారు. 
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శెటివలి సంగి రెడి 
ల యె య 

తండ్రి నరసారెడ్డి. జన్మస్థలం నండిగామ తాలూకా 
అల్లూరు. రైతు. కిట్ “ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొన్నారు. డి ఐ-ఆర్. (కింద అరెస్టు అయ్యారు, 
6-4. 1848 న సంవత్సరం కఠిన శిక్షను విధించారు. 
అలీపురం జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. సెషన్స్ 
కోర్టులో ేనును కొట్టి వేయగా, 17. $=1848 న 
విడుదలయ్యారు. నె జాం వ్యతిరేక పోరాటంలో 
పాల్గొని, 160-2 1918 నుంచి మూడేళ్ళ కారాగారవాశ 
శిక్షను వరంగల్లు, నిజామాబాద్ జైళ్ళలో అనుభవం 
చారు ప్రస్తుతం తెలంగాణాలో నివాశం. 

(గ మ సన్నిధానం కృష్ణమూర్తి 

తండి వెంకయ్య జననం 80_8-:9186నందిగామ 

తాలూకా పూనవిల్తి. వ్యాపారి. వ కషి సత్యా గహంలో 
పాల్గొని, 1. “1941 నుంచి రేండు నెలల కరిన 

శిక్షను రాజమంగడీ జె లులో అనుభవించారు. తి5గి 
కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, ల 11.1042 
నుంచి రెండు సంవత్సరాల కఠిన శిక్షను ఆలీపురం 
జైలులో అనుభవించారు, 

డాక్టరు సుంకర సుబ్బారావు 

తండి నరసింహం, 

జననం 1916 నంది 

గామ, వైద్యవృత్తి 

1930 ఉస్పుసత్యా 

(గహంలో పా ల్గొ 

న్నారు. హరి జన 

సేవా సంఘంలో పని 

చేశారు. 

ఇస్ క్ ఇ! సూర్యదేవర కృష్ణయ్య 

తండి సంగయ్య, జననం 1905 నండిగామ 
తాలూక” వీరుల పాడు. ర తు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొన్నారు. 6 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజ 
మండి జై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 18802 లో 
గుంటూరు. జిల్లా గోవాడ తిరునాళ్ళలో విదేశీవస్తు 
బిహిష్కరణ ఉద్యమం నె సొగించి, అరెస్టు అయ్యారు, 

క ప్లొజిల్లా న్వాతంై/త్య 

Ep ౦) క ఆరు నెలల కళినశిక్ష విధించారు, రాజమం డి 

జె లులో శిక్ష అనుభవించారు వితంతువుని 

వివాహమాడారు. జీవనాధారంకో సంఉఊపాధ్యాయ వృ తి 

చేపట్టి, కొ.తళెలం ఖమ్మం జిల్లాలోను, తరువాత 

గుంటూరు జిలాలోను పనిచేశారు. "పక్షవాతానికి గురై 

1961 లో క్రీరిశేమలైరి. 
వవ ల 
సూర్య దవర అన్న వూర్ణ మ్మ 

తం (డి వాసిరెడ్డి 

నాగయ్య. జననం 

15.6. 1808 డివి 

తాలూకా పేములపల్రి. 

భర్త వెంకటప్పయ్య. 

నందిగామ తాలూకా 

వీరుల పాడు. 1980 

ఉప్పు సత్యా (గహంలో 

పాలొని, అరె సు 
౧ 

అద్యూరు. తిరిగి 1982 శాసనోలంధునంలో పాల్గొని, 

అరెను అయ్యారు. 26-1-1982 న సంవత్సరం 
జై లు శిక్ష, రు 50 ల జరిమానా విఢించారు. వెల్లూరు, 
కస్ననూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1940, 
1942 ఉద్య మాలలో కూడా పాల్గొ న్నారు. నె జాం 
వ్యతిరేక పోరాట కాలంలో, ఖమ్మం జిల్లా ఏర 
పాలెంలో అరెస్టు అయ్యారు. మధిర సబ్ జై "లులోను 
వరంగల్ సేం(టల్ జై లులోను నిర్బంధంలో 

వున్నారు. నందిగామ తాలూకాలోని వీరులపాడు, 
రంగనాయకునిపాళలెంలలో ఆడిపిల్ల లకు ఉచిత విద్య 

బోధనా వసతులు కళ్స్ంచారు. హిందీ (ప్రచారం 
లె(బరీ ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నారు. 1943లో మహిళా 

"సేవాదళ్ శిబిరం నిర్వహించారు. మహిళా సంఘాల 

నిరార్తిణ, నిర్వహణలో _పముఖ పాత వహించారు. 

కృష్ణాజిల్లా బోరు సభ్యులుగాను, జిల్లాపరిషత్ 

ఉపోర్యర్ల, అధ్యక్షు కులుగాను పనిచేశారు. 

లు. ' వాసి రది డ్రి ఏరయ్య 

తండి వెంకయ్య, జన్మస్థలం నందిగాను తాలూకొో 

ఏరుల పాడు. రైతు. “ఉవ్పసక్యా గ్రహంలో పాల్గొని, 
నాలుగు నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండి, అలీప్లీరం 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
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విజయవాడ 

అయ్య దేవర కా శశ్వరరావు 
తండి లక్ష్మయ్య. 

జననం 21_1.1881 

నందిగామ. నివాసం 

విజయవాడ. న్యాయ 

బోద్రి* ఆంధ దేశంలో 

జాతీయోద్యమ వై వెతా 

శికులలో ఒకరు. రెండు 

చేతులా ఆర్జిస్తున్న 

న్యాయవాద వృతి,కి 
స్వస్తి చెప్పి, దేశ సేవకు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన 

త్యాగమూరి,. వందేమాతరం ఉద్యమంతో ఉత్తే జితు వ్ 

స్వదేశీ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. వందేమాతరం, 

పో మ్రూల్ ఆంరో ద్యమాలలో ముఖ్యపాత వహిం 

చారు-కాం గెస్ నిర్వహించిన అన్ని ఉద్యమాలలోను 

పాల్గొని, మొత్త 0౦ ఆరు సంవత్సరాలు జై జెలు బీఏితం 

అనుభవించారు. సహాయ నిరాకర ణో దక మంలో 

12-1922 నుంచి ఒక ఏడాది జైలు శిక్షను, ఉప్పు 
సత్యా(గహ దళానికి నాయకత్వం వహించి, 

వ14.1880 నుంచి ఒక ఏడాది శిక్షను, శాసనోల్రం 

ఘనంలో 9 11882 నుంచి ఒక ఏడాది శిక్షను, 

తిరిగి 4-12-1998 నుంచి ఒక ఏడాది శిక్షను, వ్యష్టి 

సత్యాగ్రహంలో ర్.12.1946 నుంచి ఒక ఏడాది 

శిక్షను, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ఒక ఏడాది 

శిక్షను. మొత్త 0 ఆరుసార్లు అరెస్టు అయి, ఆరు సంవ 

తరాల కారాగార వాస శిక్షను రాజమండ్రి, కడలూరు, 

తిరచునాపల్లి, వెల్లూరు, నాగపూర్ జైళ్ళలో అనుభ 

వించారు. 025. క సంవత్సరాలలో శ్దజవాడ మునిసి 

సల్ ఛి ఛైర్మన్గా పని చేశారు. 1926-29 మద్రాస్ 

లెజి స్లేట్న్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, 1987-39. 1948-51 

మధ్రాస్ రాష్ట్ర) శా సనసభసభ్యులు. 1956. 62 ఆంధ 

(పదేశ్ శాసనసభ స్పీకరు. విజ్ఞాన చం[ద్రిక మండలి 

సా సకులలో ఒకరు. లె (బరీ ఉద్యమం, జాతీయ విద్య, 

సాంఘిక సంస్కరణలు, హరిజన సేవ వంటి బహు 

ముఖ కార్య కమాలలో పాల్గొన్నారు. 1923-85 

రాష్ట్రకార్యగెన్ కార్యదర్శి పదవి, 1987-89 మ యాస్ 

కార్యగెస్ శాసనసభా పార్షీ చీఫ్ విప్. [సధాన పార 

మెంటరీ కార్యదర్శి పదప్పలను నిర్వహించారు. నై నె జాం 

వ్యతిరేక పోరాటానికి అనేక విధాల సహో హాయ సంప 

త్తులు అందజేశారు. “నా జీవిత కథా తురుష్క 

ప్రజాస్వామ్య ౦ తదితర "గంధాలు రచించారు. 1862 

శాసనసభ ఎన్నికలలో కాం(గెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ 

చేసి, పోలింగ్ జరిగిన నాటి రాత్రి 26. “9 _1962 న 

కీర్సి శెమలై రి. మరుసటి రోజు ఓట్లు లెక్కింపులో 

శాసనసభకు ఎన్నికై నట్లు ప్రకటించారు. 

అడ్డూరి అవ్బలస్వామి 

తండ్రి అక్ష్యన్న. 
1914 సం॥లో విజయ 

వాడలో జన్మించారు. 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొని, గ్.2. 1841 

ఆ 3న యాళ$రు. 

18-2-1941 న కోరు 

ముగిసే వరకు శిక్ష, 

రు. 200 |. జరిమానా ' 

విధించారు. తిరిగి మద్రాసులో వ్యష్టి సత్యా(గ్రహంలొ 

రెండవసారి పాల్గొని, పది వారాల కఠిన శిక్షను 

11.6. 1941 నుంచి మదాసు జైలులో అనుభవిం 

చారు. 1957న కీరి శేషులయ్యారు- 

అద్దేవల్లి రామకృష్ణశాస్త్రి) 
తండి లక్షీ నరసింహం. జన్మస్థలం విజయ 

వాడ. ఉప్పు సత్యా! గహంలో పా ల్గొ నగా, 

11-6-1930 న 18 నెలల కఠిన శిక్ష వీధించారు. 

రాజమండ్రి, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధీ_ఇరి కన్ ఒస్పందంతో 118-1981 న విడుద 

లయ్యారు. 
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అ'దేవల్లి వెంకట గురునాధ రాము 

తర్మడి మల్లయ్య. విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 

వర కులు, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 4.2 .1922 నుండి 8_2..1928 వరకు రాజ 

మండి, కడలూరు జైళ్ళలో శిక్షననుభవించారు, 
ఖాది (ప్రచారం తీ వంగా చేశారు. 

పు సుబా గంప అన్నవరవు సు ఎరౌవు ప్త 

తండి పున్నయ్య - విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 
వర్త కులు. ఉప్పు సత్యా_గహ ఉద్యమంలో పాల్గొ 

న్నారు. 116.88 నుండి 5_11=848 వరకు రోజ 

మం(డి, బళ్ళారి జెళ్ళలో కఠిన శిక్షను _ అనుభవిం 
చారు. 

« ఇల్ల న అవనిగడ్డ శేషయ్య 

తంగడి పిచ్చయ్య. విజయవాడ 

వడ్రంగి. శాసనోల్లంఘన ఉద్య మంలో 11.281 న 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధింప బడింది. రాజమం డి 
జైలులో శిక్షననుభవించారు. గాంధి-ఇర్విన్ ఒడం 

బడిక ననుసరించి 11.8.1881 న విడుదలయ్యారు 

వాస్తవ్యులు. 

అవటివల్లి భగవంతరావు 
తండి రామయ్య. జన్మస్థలం గుంటూరు జిల్లా 

రేపల్లె తాలూకొ పెదప్పలివరు. నివాసం విజయవాడ. 
ఉప్పు సళ్యా గహంలో అరెస్టు అయ్యారు. 
16.6. 1880 న సంవత్సరం కతిన శిక్ష విధించారు. 

_ రాజమండ్రి, తిరుచునాస ®ి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 
చారు. 28-6..1969 న కీని శే శేషులయ్యారు. 

అకుల పున్నయ్య 

విజయవాడ నివాస. సహాయ  నిరాకరణంటో 
పాల్రాన్నారు, 80.68.1828 న శిక్ష విధించారు. రాజ 

_ మండి జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

ఆలపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి 

. విజయవాడ నివాసి. 1902 శాసనోల్రంఘనంలో 
పాల్గొని, లాలీఛార్జీకి గురయ్యారు. 

“లుగా పనిజేశారు. 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం్య/త్య 

ఆదిమద్యం కరివరదరాజస్వామి 

తండ్రీ భావన్నారాయణసా మి. జన్మస్థలం 

విజయవాడ. డై వరు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

అరెసుఅయి, ఆరు నెలల ఆరు వారాల కఠినశిక్షను 

రాజమండ్రి, తిరుచునావల్లి, అలీపురం జై శ్ళలో అనుభ 
వించారుం 

ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు 

తం (డి నర 

సింహం. జనన ౦ 

క్షే. సగ గంటూరు 

జిల్లా స లె నప 

తాలూకా DRE 

పాలెం. స్వ స్ట లం 

విజయవాడ. (పసుత 

నివాసం మ్మదాసు. 
జర్నలిస్టు, సినీ రచ 

యిత. (పేద్యూనియనిస్తు. గాంధీజీ పిలుపు ననుస 
రించి, వి.ఎ. చదువుతూ. 1980 ఉప్పు సత్యా(గహో 

ద్యమ కాలంలో చదువు మానివేశారు. ఉప్పు సత్యా 
గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 8-7=19830 న ఆరు నెలల 
కఠినళిక్ష, రు ర జరిమానా విధించారు. రాజమం డ్రి, 
తిరుచునాపల్లి జై జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి 
శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. 

19-8-1992 న రెండున్నర సంవత్సరాల కశినశిక్ష, 
రు. 800/- జరిమానా విధించారు. రాజమండి, కన్న 
నూరు, కోయంబత్తూరు జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

జై లులో రాజకీయ ఖై దల హక్కులకోసం పోరాడి, 
నిరాహారదీక్షలు సాగించి, కొరడాదెబ్బలు, లారీ 
దెబ్బలు, చేతులకు బేడీలు వంటి శిక్షలు అనుభ 
ఏంచారు, విజయవాడ సటణ కాం గెస్ కార్యదర్శిగా 

పని చేశారు. ఆంధ దేశ లో కాం గెస్ సోషలిస్టు 
పార్ట వ్య వస్థాపకులలో ఒకరు, ఆపార్టీ 5 కార్యవర్గ సభ్యు 

స్వరాజ్య" బొంబే, కానికల్” వంటి 
ఇంగ్లీషు దిన పత్రికలకు (పత్యేకవిలేఖరిగా పనిచేశారు 
సినిమా పత్రికలు నడిపారు “నాటకరంగం” స్మతికను 
స్టాపించి కొన్నాళ్ళు నిర్వహించారు 14తెలుగు,తమిళ 

చిలనచి(త్రాలకు అసోసియేట్ డె రెకరుగా, రచ 
యితగా పనిచేశారు. మ(దాసు సినీ 'వర్కల్స్ యూని 



నయ రయోభుల చర్య తీ 

యన్ నిర్మించారు. వివిధ సాంస్కృతిక సంస్థల 

సన్మానానిష్ష పొందారు. మాసు నగర స్వాతంత్ర్య 

సమర యోధుల సంఘం అధ్యక్షులు. 

ఇవటూరి కోటేశ్వరరావు 

తం|డివీ" భ్ ద్రయ్య 

జననం 4-2-1814 

పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా 

ఏలూరు.నివాొసం విజయ 

వాడ. పట భ దు లుం 

చిన్న వయస్సు లోనే 
ఉప్పు సతా (గవాంల్ 

పాల్గొని, 2.6.19830 1 

నుంచి ఆరు మాసాల కఠినశిక్షను బరంపురం, వెల్లూరు 

జెళశ్ళలో అనుభవించారు. 1982 శాసనోల్లంఘనంలో 

లాఠీఛార్డీ చేసి, సబ్ జై లులో నిర్బంధీంచి వదలి 

వేశారో 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో రహ 

స్యంగా పనిచేశారు. ఆంధ సిమెంట్ కంపెనీలో 

కెమిస్టుగా పనిచేసి రకైర్ అయ్యారు. కీర్తిశేషులు. 

ఇమిడి నెట్టి తిరువతి 

విజయవాడ వా 7 స్పవ్యులు, సహాయ నిరాకరణో 

ద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 30-6-22 న ఒక 

సంవత్సరం కఠిసీశిక్ష విధించబడింది. రాజమం డి 

జైలులో శిక్షను అనుభవించారుం 

వెంకన్న 

ఈమని వెంకట రాజరత్న శర్మ 

తండి మాధవ _బహ్మాం. గుంటూరుజిల్లా కొల్లి 

పరలో 1914 లో జన్మించారు. (ప్రస్తుత నివాసం 

విజయవొడ . రైతు. చదువుకు స స్తే చెప్పి ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 8-90 న ఆరు 

నెలల కరినేశిక్ష రు.50._ “జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో 

మరో ఆరు వారాల విడిఖై దు విధించారు. రాజమం(డి 

సెం(టల్ జె ల్లో నక్ష అనుభవించారు. 1992 శాసనో 

ల్లంఘనో ద్యమకాలంలో అనేక సార్లు లాఠీ ఛార్జికి గురి 

అయ్యారు. 7 1/2 నెలల కఠినశిక్ష విధింపబడింది. 

1042 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అండర్ గ్రౌండ్ ల్ 

పనిచేశారు. “ఆం(ధరత్నభవనంి 

కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

శాం గెస్ స్ ఆపీసు 

18? 

ఉప్పల హోలింగర్ 

స్విట్టర్లాండు లోని 

జ్యూరిడ్్ పట్టణంలో 

1898 న సంసన్న 

కుటుంబంలో జన్మిం 

చారు. తం(డ్రివ్యాపారం 

దెబ్బతినడంతో మెడి 
సిన్ మూడో సంవ 

తరం చదువుతూ 

షష మానివేశారు. రోమా 
రోలా6 రచించిన గాందీజిీ జీవితం” చదివారు. దాంతో 

భారత దేశం సందర్శించాలని అభిలాష 

1829లో ఇండియా వచ్చారు 

సదిర్మతి ఆశమంలో 

వున్నారు. 

ఈమె ఉస్పల లక్ష్మణరావుగారి పత్ని. లక్ష్మణ 

రావుగారు 1898 లొ బరంపురంలో జనిగ్టంచారు. 

బరంపురం, మద్రాసు, కలకత్రాలలో చదివి 386, 

Hons డగ సంపాదించారు. "ఆ తరవాత జర్మనీ 

లోని జూదింగర్ విశ్వవిద్యాలయంలో 1924 న 

పాంటు ఫిజియాలజీలో డాక్త రేట్ డి(గీ సంపాదించారు. 

జర నీలో వున్నప్వుడు లక్ష్మణరావుగారితో ఫోలిం 

గర్కు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తరువాత 1987లో 

మాస్కోలో వీరిద్దరికి వివాహం జరిగింది. మాస్కో 

(పగతి (ప్రచురణాలయంలో (ప్రధాన అనువాదకులుగా 

వుండి ఈయన అనేక మార్కిస్టు (గంథాలు శెని 

గించారు. ఈయన రచించిన తెలుగు నవల “అతడు. 

ఆమె” కు మంచి పేరు వచ్చింది. 

షోలింగర్ “శ్రీకాకుళంలో సన్ననూలు సెంటర్ లో 
4 సం॥లు లక్షశ్రజరావుగారితో కలిసి సన్ననూలు 

వాదీ పరి శమకు సందిందించిన పరిశోధనలు చేశారు. 

ఈ పరిశోధిత వ్యాసాలు భారతిలో ప్రచురిత 
మయ్యాయి. కొంతకొలం విజయవాడలో ఈమె 

వున్నారు. వ్యష్టి సత్యా(గహంలో పాల్గొని 27841. 

నుంచి మూడు నెలలు శిక్ష వెల్లూరు జై 'లులో అనుభ 

వించారు తిరిగి డి-ఐ ఆర్. కింద 21 8 1941 3 

నెలల విడిఫె దు విధించారు. వెల్లూరు జై జె లులో న 

అనుభవించారు. తిరిగి కికొట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. వ11.1042 న రెండు 

కలుగగా 

1930తో గాందీజీ 

సుమారు సంవత్సరంపాటు 



/ తతి 

ఏండు కఠిసశిక్ష, రు. 750=లు జరీమానా విదీంచారు. 

జరిమానా చెలించకపోతే, అదనంగా మరో ఆరు 

నెలల కఠినశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించారు. వెల్లూరు 

జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. కీ ర్రిశేషులు. 

ఉప్పుల సుబ్బారావు 

విజయా వాడ వాస్తవ్యులు, 1932 శాసనోల్లంఘ 

నోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. లాఠీఛారీకి గురి 

అయ్యారు. -. 

కటినెని లక్ష్మయ్య 

తండ్రి రామయ్య. జన్మస్థలం విజయవాడ. 

వ్యాపారి. శాసనోలంఘనంలో పాల్గొని, 8119082 
nf) 

నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం డి, బళ్లారి, 

మదురె జె శ్ళలో అనుభవించారు. 

MUI తండి నారాయణ. 

జననం 1914 విజయ 

వాడ. వ్యాపారి. వ్యష్టి 
స త్య (గహంలో 

మొ తం మూడుసార్లు 

అరెను అయి, శిక్షలు 

అ ను భ విం చారు. 

మొదటిసారి. విజయ 
వాడలో అరెస్టు అయి, 

కేల | 1941 నుంచి నెల రోజుల కఠిన శిక్షను రాజ 
మండి జైలులోను, రెండవసారి మ(దాసులో 
11.0-1041న అరెస్టు అయి, రెండు నెలల కఠిన 
శిక్షను మృ్మదాసు జై జెలులోను మూడవసారి 
దృ డదాసులో 5... 9_ 1941 న అరె స అయి, తొమ్మిది 
నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం జై 'లులోను అనుభవిం 
చారు. తీరిగి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కొలంలో, 
2-11-1942? నుంచి 14 నెలల కఠిన శిక్షను అధీ 
పురం జైలులో అనుభవించారు, 

కృ ష్లాజిల్లొ స్వాతం త్య 
కసూరి సీతారామ్ 

బాలక 

తండి లక్ష్మయ్య. 

జననం 18=4_1910 

విజయనగరం. నివాసం 

విజయవాడ. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, లాలీఛార్టీకి 

గు "ర యా రు. 

2_10-1942 నుండి 

81.12.42 వరకు 

విజయవాడ సబ్జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
సొంతంగా సుభాసుబోస్ వి గహం చేయించి, (పతి 

చేశారు. 

కంభంపాటి సత్యనారాయణ 

తం(డి సోమనాధం. 

జన న౦ 2.8.1908. 

తూర్పుగోదావరి జిల్లా 

రాజోలు తాలూకా 

దొడ్డవరం. మ(దాసు 

యూనివర్శిటీ ఎమ్.ఎ. 
జర్నలిస్టు చరిత 

ప రిశోధ కులు. 

బహు (గంథ రచయిత. 

సహాయ నిరాకరణోద్యమ కౌొలంలో జాతీయ భావాల 
(ప్రభావానికి లోనయ్యారు. సె _పైమన్కమిషన్ దిహిష్క్ల 
రణలో పాల్గొని, విద్యార్థి సమ్మె, (సదర్శన నడి 
పారు. మ, దానులో ఎమ్ ఎ. చదువుతూ, పశ్చిమ 
గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో శాసనోల్లంఘనంలో 

పాల్గొనగా 27-1-1981 న ఆరు నెలల శిక్ష విధిం 
చారు. రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
గాంధీ_ఇర్విన్ ఒప్పందంతో విడుదలయ్యారు. 

కరాచీ కాం గను మహాసభకు హాజరై చర్చలలో 

పాల్గొన్నారు. అతివాద రాజకీయాలవై పు మొగ్గి 
టెరరిను (గూపుతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొన్నారు. 
అనంతరం కమ్యూూనిస్టుపార్షీలో చేరారు. 

శాసనోల్లంఘన కాలంలో “రణదుందుభి" “పీ 
భారతి” రహస్య స(త్రికలు పచురించారు. 



నీయురయాధుల బోళి[తీ 

24_4_1993 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించోరు. 

రాజమం డి, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

జైలులో కొళ్ళకు నిలువు బేడీలు వేశారు. వర్ల పోరా 

టాన్ని పోదృలపర్చే “ధన(ప్రభావం” నాటికను 

పంచినందుకు 10. 12-1985 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్షను మద్రాసు, కడలూరు జె శ్నలో అనుభవిం 

చారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాం(గెను సోషలిస్టు 

పార్టీ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు 

వేసవి రాజకీయ పాఠశాల అధ్యాపకులుగా లారీ 

చార్జీ కి గురె, 17.6 1887 నుంచి 1-8-1937 వరకు 

జైలు జీవితం అనుభవించారు. 1888లో యుద్ద 

వ్యతిరేక చర్యలకుగాను తునిలో ఇంటర్న్ చేశారు. 

అనంతరం 24_5-1940 న ఆరునెలల శిక్ష రు. 50లు 

జరిమానా విధించారు. రాజమం(డి, వెలూరు జె శ్లలో 

శిక్ష అనుభవించారు. సందేశం, నవళ కి, ప్రజాశ కీ, 

విశాలార్థధ స్మతికల _ సంపాదకులు, ఆంధ్రపదేశ్ 

అధికారభాషా సంఘం సభ్యులు. (ప్రస్తుత నివాసం 

విజయవాడ, 

కొ తపట్ను౦ం 

కంభలవాటి మాణిక్యాంబ 

భర్త సత్యనారా 

యణ. జననం 1917 

తూ ర్పుగోదావరిజిల్తా 
అమలాపురంతాలూకొ 

తొండవరం. (ప్రస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. 

భర్త ప్రోత్సాహంతో 

తస 16 వ ఎట శాస 

నో లం ఘనం లో 

పాల్గొని, రెండుసార్లు ఫీమవరం, ఏలూరు సద్ 

జైళ్ళలో 15 రోజుల చొప్పున రిమాండులో వున్నారు. 

గుంటూరు జిల్లా కూచిపూడిలో అరెసు అయి, 

29-8-1982 సుంచి ఆరునెలల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు 
జెలులో అనుభవించారు. అనంతరం కమ్యూనిస్టు 
(= 

పార్టీ, మహిళా సంఘాలలో పనిచేశారు. 
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కాశివాధుని శరభయ్య 

తండి కౌళహస్తి 

లింగయ్య. జసనం 

1912 గుంటూరు జిల్లా 

శేపలె తాలూకా పెద 

పులిపరు. _ నివాసం 
విజయవౌడ. 1930 

ఉప్పుసత్యా(గహంలో 

పాలొని, ఆరుమాసా అ 

కఠిస్ శిక్షను రాజ న 

మం, డి జే లులో అనుభవించారు. జె లులో 2 వేల 

దన హ్హ 
మంది స్వాతం(త్య సమర యోధులతో పాటు 8ిరోజులు 

నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నారు. 

కాటగడ రాజగోపాలరావు 
G 

సుబ్బయ్య. జననం 

౨2.5. 1818 గుడివాడ 

తాలూ కొ జమీగొల్వే 

పల్లి.జర్న్నలిస్టుపస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. 

సంస్కృత “విద్యా 
ఈ 

(ప్రవీణ) ప ట్లా ను 

ఆం|ధ యూనివర్శిటీ 

నుంచి అందుకొన్నారు. పిన్న వయస్సులోనే జాతీ 

యోద్యమంలో చేరారు. కౌం(గసు సోషలిస్టు పార్టీలో 

పనిచేశారు. 1981-41 వరకు జిలా కాం గెసు సంఘ 

సభ్యులు. 1989-41 వరకు 'స్వడ్రివాడ తాలూకా 

కాం_గసు కార్యదర్శి. 1987 లో కమ్యూనిస్టు 

పారీలో చేరారు. “(పజాశ కి” “విశాలాం_ధి సంపా 

దగా పనిచేశారు. 1852 లో గుడివాడ నియోజక 

వర్షం నుంచి శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 1868 లో 

కమ్యూనిస్టుపార్టీ నుంచి వై దొలగి, తిరిగి కౌం[గెసులో 

చేరారు. | 

కాకుమాను లక్ష్మయ్య 

తండి రామయ్య. స్వస్థలం విజయవాడ. 

వ్యాపారి. పశ్చిమ కృష్టాజిల్లా కాంగెసు ఉద్యమంలో 

ప్రముఖ పాత్ర వహించారు నెహ్రూ కమిటీ 
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గుంటూరుకు వచ్చిన స సందర్భంలో అరెన్లు 

అయ్యారు. మూడు రోజులు రిమాండు, రు 25 |-ల 
జరిమానా వి ధించారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 
పాల్గొన్నారు. 80-4_1930 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష 
విధించారు. రాజమం డ, వెల్లూరు, మ(దాను, 

కడలూరు జె జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ. 
ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 9.3౩3.191 న విడుద 

లయ్యారు. తిరిగి శా సనో ల్ల ంఘనంలోపాలొని, 9.182 
నుంచి సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం డి, మధురై, 
కడలూరు జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో 175-1941 న అరెస్టు అయ్యారు. 
తొమ్మిది నెలల కఠిన శిక్ష, రు. 800/_ జరిమానా 
విధించారు. రాజమండి, అలీపురం జె జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. 19=|'ఆ 11 

మేరకు విడుదలయ్యారు. 1942 క్విట్ ఇండియా 
ఉద్యమంలో తన 60వ ఏబ 3 రైల్వేలను ధ్వంసం 

చేయాలని ఉద్యోధించే కరపత్రాలు పంచుతూ 

17.10 1842న అరెస్టు అయ్యారు. 25-11.1842న 
పద్దెనిమిది నెలలు కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం 

జై "లులో శిక్ష అనుభవించుచుండగా అస్య స్టులు 
కావడంతో 11.6 1948 న విడుదల చేయబడ్డారు. 
ఎ. ఐ. సి. సి. సభ్యులుగా సశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా 

కాం్యగెసు అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. కీ ర్రిశేషులు- 

(పభుత్వ & తర్వు 

జ Vf a కాకర్ష వూడి సుబ్బరాజు 

తండి వెంకటరాజు. ఒంగోలు తాలూకా మర్త 
పాడులో 1909 జూలై 6 న జనిశంచారు. ప్రనుత 
నివాసం విజయవాడ తాలూకా తాడేపల్లి. (గ్రాడ్యుయేట్. 
బెనారస్ యూనివర్శిటీ నుండి “లా గడిని పొందారు. 
1930 ఉప్పు సత్యా[గహంలో పాల్గొనగా శిక్షింప 
బడ్డారు. (ప్రభుత్వ ఉదో్యోగాలకు "అనర్హుడని (పక 

టించారు. 1987 నుంచి విధ రంగాలలో (గామీణు 
లకు సేవ చేసున్నారు. తాడేపల్లి పంచాయితీ బోరు 
సర్పంచ్గాను, తాలూకొ వ్ద్యా 
సభ్యులుగాను పనిచేశారు. 

సలహా సంభ 

కాలింగి వెంకట రత్నమాంబ 
విజయవాడ వా స్రవ్యులు, 1882 శాసనోలంఘ 

నొద్యమంలో, విదేశ వస్త్ర బహిష్కరణజో ద్యమంలో 

సాగించారు 

కృద్దూజిలా న్యాతం[త్య 

పికెటింగులో విడుద లి 

చేశారు. 

పాల్గొన్నారు. అరెన్సు చేసి 

కాంతి మానయ్య 

తండి వీరయ్య. జన్మస్థలం విజయ వాడ. నై జాం 

వ్యతి రేక పోరాటంలో 14.12.1917 నుంచి 

9-6.1948 వరకు వరంగల్లు, నిజామాబాద్ జైళ్ళలో 

నిర్చంధించ బడ్డారు. 

కొనకళ్ళ ఈ ఎరభ్యదం 

తం డి రామయ్య. 

జన న ౦ సశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా చింతల 

పూడి ప్రస్తుత నివాసం 

జయవావా కిట్ 

ఇండియా డఉ ద్య 

మంలో పాలొని 

అ 3 సు అ “యి, 

15-8-1942 నుంచి 
18-8-1942 వరకు చింతలపూడి సబ్జై లులో నిరం 
ధంలో వున్నారు. 

కొవ్వలి కాశివిశ్వనాధరావు 
! తం UU గుస్నయ్య, 

a జన్మ స్థ అం పశ్చిమ 

న గోదావరి జిల్లా తణుకు. 

కృష్ణాజిల్లాలో ఉపాధ్యా 

యులుగా 20 సంవత్స 

రాలు పనిచేసి రిజర్ 

అయ్యారు. ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహంలో పా లని 

తంజావూరు జై లులో 

11 నెలలు, రాజమం, డి జైలులో 15 రోజులు శిక్ష 

అనుభవించారు. కొంతకాలం న్యాయవాద వృత్తి, 

క్విట్ ఇండియా ఊ ద్య మ౦ తో 

పాల్గొన్నారు. కొంతకాలం దేనొదాయ ధర్మాదాయ 

శాఖలో ఉద్యోగిగా పనిచేశారు. 1969 లో కీ ర్త్శేష 
లె ది 



నమురయోధుల చర్మిత 

కొవ్వలి శివరామచంద్రరావు 
తండి గున్నయ్య జన్మస్థలం పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లా తణుకు. వందేమాతరం “ఉద్యమ స ౦దర్భుంలో 

ఛదువుకు స్వస్తి చెప్పారు. పత్రికా రచన సాగించారు. 

1980-82 ఉద్యమంలో రెండు సార్లు లాఠీచార్జి 

గురయ్యారు, హౌ హైదరా, రా జప్పుత "స్తే బాస్న్టత 

(గంథాలు రచించా 15కి లో కృష్ణాజిల్లా విస స్సన్న 

పేటలో Pe 

Gn 

అ 

కౌని వవ వెంకటరత్నం 
రు 

తం[డి వెంకట రామచం(ద న్యు. విజయవాడ 

స్తవ్యులుం వర్తకులు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్లన్నం మకు 17. 6-30 న రెండేళ్ళ శిక్ష విధించ 

బడీంది. తంజావూరు బోర్ట్సల్ _సూూలులోను, 

రాజమండడి జె జెలులోను శిక్ష ననుభవి౦ చారు, 

18 2-81 న విడు డుదలయ్యారు, 

సు బహ్మణ్య బా పి 

తం డి వెంక 

టస్పయ్య. జన్మస్థలం 

(పకాశం జిల్లా అద్దంకి 

తాలూకొ కలవకూరు. 

1881 శాసనోలంఘ 

నంలో చీరాలలో లారీ 
చారీకి గురయ్యారు, 

ళ్ 

సబ్ జెలులో నెల 

రోజులు రిమాండ్ లో 

వున్నారు. (స్తు సుత నివాసం విజయవాడ. 

కోట వెంకట 

సీతారామయ్య 

తండ్రీ లింగరాజు. 

1903 నవంబరులో 

జని ౦చారు. విజయవా 

వా _సవ్యులు, శాసనో 

ల్ల ౦ ఘ నో ద్య మంతో 

ఫ1.5_"82న ఒక సంవ 

తరం శిక్ష విధింప 

బడింది, రొజమం డ్రి 

కృతి వెంట 
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సెంటర్ జై లులో శిక్షననుభవించారు 104-38 న 

విడుదలయ్యారు. కీర్పి శేషులు. 

కృతి వెంటి కుటుంబరావు 
nm) 

తండి లింగరాజు. 

స్వస్థలం విజయవాడ. 

సంఘ సేవకులు. 

ఉప్పు సత్యా_గహంలో 

పాల్గొన్నారు. 28=_ 

1930 స 18 నెలల 

కఠిస శిక్ష విధించారు. 

రాజమం(డి, చవెలూరు 

అరీస్పరం జైళ్ళలో న స్ 

శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ - ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 

13=3-1931 న విడుదలయ్యారు. 1932 శాసనోల్లం 

ఘనంలో పాల్గొనా రు. సంవత్సరం కఠినశిక్ష , 

'రు. 108 _ జరిమానా విధించారు. రాజమం డడ్రిజై లులో 

శిక్ష అనుభనించారు. విజయవాడలో వెలిదండ్ల హాసు 

మంతరాయ (గ్రంథాలయ స్టాపకులలో ఒకరు. కమూూ 

సుపార్తీలో చేరారు. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా ఎన్ని 

మి. 

కృతి తి వెంటి సుబ్బారావు 

తండి లింగరాజు. జననం 10.1.1810 విజయ 

వాడ. 1930 ఉప్పు సత్యా(గహం౦ లో ఒకసారి, 

1082 శాసనోల్లంఘనంలో రెండు సార్లు, మార్చి 7, 

మార్చి 9, తేదీలలో లాఠీఛా క్టీకి గురయ్యారు తలి, 

సోదరు లందరితో పాటు జాతీ యోద్య మంలో పాల్గొ 

న్నారు. 

కుబ్బా ప్ై తారామయ్య 

తండి వెంకట 

ప్పయ్య. జ ననం౦ 

6-9 _1903.గుంటూ రు 

జిలా తెనాలి తాలూకా 

అనంతవరం. రెతు. 

ససుతనివాసం విజయ 

వాడో 1921 సహాయ 
నిరాకరణ, 1930 

ఉప్పు సత్యాాగహ 
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ఉద్యమాలలో పాల్గొ న్నారు, 

ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి, 
జైళ్ళలో అనుభవించారు, 

అలీప్తరం 

క నాగభూష 
అం, జననం 1918, 

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 
బొండాడ. విజయవాడ 

వాస్తవ్యులు (ప్రస్తుత 

నివాసం విజయవాడ, 

జర లిసు, చిన 

అనితా రాశీ వేళ 
చెట్లపై కాం nu సు 

జెండాలు ఎగుర వెసి, పోలీసులకు చికాకు కలించారు. 
తాటి చెట్లపై క్ర ల్లు కుండలను సగులగొటారు. 
విద్యార్థి "దశలో “వీర భారతి” అనే రహస్య "పతి 
కను భీమవరంలో పంచారు. పోలీసు లాఠీఛారీలకు 
నిరసనగా భీమవరంలో జరిపిన విద్యార్థుల సమేకు 
సాయకత్యం వహించారు. కౌకినాడలో కొలే జీ విద్యార్థిగా 
స్వదేశీ ఎంపోరియమ్ సరుకులను బజారులలో విక్ర 
యించారు. మ దాసులోజరిగినరాడికల్ యూత్ కాన్ఫ 
న్ఫుకోహా=రై కమ్యూనిస్టు _పముఖులతో సంబంధాలు 
ఏర్చరచుకా "న్నారు. చదువుకుస్వస్తి చెప్పి, ఏలూరులో 
కూలీ రక్షణ సమితిలో పని చేశారు. 1887008 లో 
'నవశకి "ప్మత్రిక మేనేజరుగా పని చేశారు. రహస్య 
పత్రిక * “స్వతం|[త భారత్ నిర్వహణలో (ప్రముఖ 

పాత వహించారు. “స్వతంత భారత్” పత్రికా 
పతులతో 1941 నె సె ప్రెంబరు 80న బందరుళో లంకా 
జోగారావు తో సహా అరెస్టు అయ్యారు. వారం 
రోజులపాటు పోలీసులు చెస్పనలవికాని. చీ(తహిం 
సలు పెట్టారు. చివరకు క కేసు పెట్టి, 1941 బందరులో 
9 నెలల కిక విధించారు. రాజమం డి, అలీపురం, 
బిళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 1042 లో 
విడుదలై (ప్రజాశకి పష్మతికలో పనిచేశారు. నె జాం 
వ్యతిరేక సోరాటకాలంలోతెలంగాజాలో “పజాశర్రి 89 

(ప్రత్యేక ఏజెంటుగా పని చేశారు. 1958-08 మధ్య 

28 (1880 నుంచి 

'కృజ్ణాజిల్లా స్వాతం/త్య 

కాలంలో సినిమారంగంలోనూ, అనంతరం “సోది 

యట్ భూమి (ప్రగతి (పచురణాల నంలో అనువాన 

కులుగా సని చేస్తూ, నాల్గున్నర సంనత్సరౌలు 
మాస్కో లో ఉన్నారు. 

కొప రౌవూరి సత్యనారాయణ 

తండి కాశీపతి. 

జననం 22.8. 1819 

గుంటూరు జిలా పెను 

మూలి వ్యాపారి. నివొ 

సం విజయవాడ. ఉప్పు 

సత్యా_గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 6.6.1930 న 

రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష 
విధించారు. వెలిదండ 

హనుమంతరాయ (గ్రంథాలయ నిర్మాణంలోను, 

కె. వి. యన్. కౌలేజీ స్థాపనలోను (ప్రముఖ పా(త 

వహించారు. రాష్ట్రంలో న సాప్ ఎంప్లాయీస్ యూని 

యన్ నిర్మాత కవి పాదుషా” బిరుదాంకితులు. 

కోరుకొండ అప్పారావు 

తండి పెంటయ్య. 

జన్మస్థలం విజయ 

వౌడ. వడంగి. వ్యషి 

సత్యా(గ హంలోశ్.8 

1941న నూజివీడులో 

అరెను అ య్యా రు. 

118-1941 న నెల 

రోజుల కఠిన శిక్ష, 

రు. ర్ 0 జరిమానా 

విధించారు. జరిమానా చెల్లించక పోతే మరొక రెండు 

మాసాలుజె లు శిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించారు. తిరిగి 

వ్యష్టి సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 18.16.1841 నుంచి 
ఆరునెలల కఠిన శిక్షను ఆ లీపు ర౦ జైలులో అనుభ 

వించారు. 



ఎ బటట అం మ్యాహూనుడం న. ల 

నయురయోధుల చర్మిత 

కోకా నాగేం[దరావు 

తండి కోటయ్య. 

జననం 10.10.1901 

విజయవాడ. ఉస్వు 

సత్యా ₹గహాంలో అరెస్టు 

అయ్యారు. 2.7. 1930 

న సంవత్సరం 

పన్నెండు వారాల కఠిన 

శిక్ష కఏదొంచారు. రాజ 

మండె, తిరుచునాపల్సి 

అలీపురం జైళ్ళలో. "క్ష అనుభవించారు. గాంధీ- 
ఇరినిన్ ఒప్పందంతో 14.8. 10881 న విడుద 

విజయవాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణో ద్య 

మంతో పాల్గొన్నారు. 90-6-1922 న సంవత్సరం 

క ఠినణిక్ష్మ విధీంచారు, రాజమండ్రి జైలులో శిక్ష 

అనుభ పంచారు. 

కె, లక్షీ నరసింహం 

తండి పట్టాభిరామయ్య. జన్మస్థలం విజయవౌడ, 

సుపవసిద్ద కారక నాయకులు, వ్యష్టి పతాక (గహ 

కాలంలో డి. ఐ ఆర్. క్రింద అరెస 

5.10. 1940 నుంచి 25-6-1942 వరకు వెస్తూరు 

జె లులో డిబను్యుగా వున్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో 

కమూూ్యనిస్లు ఉద్యమ నిర్మాతలలో ఒకరు. రాజ్య 

సభకు ఎన్నికయ్యారు, కీ రిశేమలై రి, 

గంటి మహదేవన్ 
తండి శంకరయ్య 

పంతులు. జననం 

_2=5_1919 శ్రీకాకుళం 

జిల్లా శీ) కొకుళ 0, 

ప స్తు తనివాసం౦ 

విజయవాడ జర్నలిస్టు" 

ఎమ్. వ. పట్టభద్రులు 

విడ్యార్ధి దశలో జాతీ 

యో "ద్య మంలో 
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పాల్గొని, విద్యార్హుల సమ్మెకు నాయకత్వం సవహిం 

చారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో డ్. ఐ. ఆర్. 
[కింద అరెస్టుచేసి, ఆరు నెలల కఠిసశిక్ష విధించారు, 

ఆలీపురం జై  లులో శిక్ష అనుభవించారు. విద్యార్థి. 

యువజన, శె తుసంభూలలో నూ కొంతకాలం ఆచార్య 

రంగా ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగాను పనిచేశారు. 

“ఇండియన్ ఎక్స్_పెస్' స్టాఫ్ రిపోర్హరుగా పనిచేసి 

రిటైర్ అయ్యారు. 

గవ్వా సూర్య నారాయణ 

తం[డి అప్పలనారా యణ. విజయవాడ వాస్త 

వ్యులు. శాసనోల్త ంఘనోద్యమంలో పార్షి గాన్నారు. 

లాఠీచార్జి కి గురి అయ్యారు. ఆరునెలల, 12 వారాల 

శిక్షను 24-982 నుండి రాజమం(డి జై లులో అనుభ 

నించారు. - 

గ్య సత్యనారా యణ 

తండి రామన్న. - 

జననం 1906నవిజయ 

వాడ. వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో అరెసు 

అయ్యారు. సంవత్స 

రంకఠినశిక్ష, రు.£25|/ల 

జరిమానా విధించారు. 

10 10-1940 నుంచి 

వెల్లూరు, కోయం౦ 

బిత్తూరు, అలీపురం, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

పోదా. (స్తుత నివాసం గుంటూరు జిల్లా సల్నాడు 

తాలూకా దాచేపలి . 
a) 

గార్ల పాటి సు బహ్మణ్యం 

తండ్రీ అప్పయ్యశా ప్రీ. విజయవాడ వా స్తవ్యులు. 

రెతు. ఉప్పు సక్యాగహంలో పాల్గొన్నందుకు 

28.1480 నుండి 1 1/2 సంవత్సారాల కఠిన శిక్షను 

సొందారుం కోరాపుట్టి: రాజమం డి బరంపురం: 

జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. 
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గాయి అనంతరామయ్య 

తండి కృష్టశాత్రి. 

జన్మస్థలం గన్నీవరం 

తొలూకౌ ఉయ్యూరు 

నివాసం విజయవాడ. 

1921 సహాయ నిరా 

కర ణో ద్య మంలో 

అరెస్టు అయ్యారు. 

నెలజె లుళిక్ష,రు.ర0లు 

జరిమానా విడించారు, 

జన్మర్థం విజయవాడ. 

ఉప్పు సత్యా గహ కాంలో 

వెలిదండ హనుమంత 

రాయ దళంలో చిన్నా 
పురం వెళ్ళి ఉప్పు 
తయారు చేశారు. 

11. 6= 1930 న 

అరెస్టు చేసి, రెండు 

సంవత్సరాల కఠినకిక్ష విధించారు. మైనరు. కావడం 

వల్ల తంజావూరు టోరస్టల్ స్క్కూలుకు పంపారు. 

గాంధి. ఇర్విన్ ఒప్పందం అనంతరం రాజమండి 
జైలుకు తరలించి మూడు నెలలు వుంచి, 182-1981 
విడుదల చేశారు. తిరిగి శాసనోల ంఘనోద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. పలుమార్లు లాఠీఛార్జీ లకు గురయ్యారు. 

 గుంటూరి సత్యనౌ రొయణ 

విజయవాడ వా స్త 

వుంలు. సహాయ నిరా 

కరణో ద్య మంలో 

పాల్గొన్నారు. 0.6. 

1922 నుండి నాలు 

నలల కఠిన శిక్షను 

రాజమం(డి జె జైలులో 

అనుభవించారు.. 1932 

స నోల్ల ంఘనంలో 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం్యత్య 

పాల్గొని, 8 రోజులు బాపట్ల సబ్ జై లులో రిమాండ్ లో 

వున్నారు. 1085 లో మంగళగిరి రధోత్సవంలో 

జాతీయ జెండా ఎగురవేసి లాలీచార్జికి గురయ్యారు. 

ర్ రోజులు పోలీసుల కస్పడీలో వున్నారు. 1842 
కిట్. ఇండియా ఉద్యమంలో దుగ్గిరాల రైల్వే 

స్రేషన్ తగులబెట్టి, 9 రోజులు పోలీసు కస్టడీలో 

వున్నారు, 

గంంటువ © రొజగోపాలరావు 

తంగడి 5 కోటయ్య 

వజయవాడ నివాసి, 

ఖమ్మం హిందీమహో 

విద్యాలయ  (ప్రిన్సి 

పాల్. శాసనోల ౦ఘ 

నంలో పా లొ ని, 

12.10.1838 నుంచి 

ఆరు నలల కఠిన 

శిక్షను రాజమం, [డి 7 

జె లులో అనుభవించారు. తిరిగి వ్యష్టి షి సత్యాగహంలో 

పాల్గొన్నారు. 8_10_1940 స ఒక సంవత్సరం 

6 వారాలు కశినళిక్ష, రు. 25 /_లు జరిమానావిధించారు. 

నెల్లూరు, కోయంబత్తూరు, అలీపురం, బళ్ళారి జై జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. తామస్మత గ్రహీత. 

గుడిపాటి రామకృష్ణరావు 

తండి సర్వేశ్వరరావు. జననం 1920, విజయ 

వాడ గుమాసా. కిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొని, 19.. 10. 1944 నుంచి 8 నెలల కఠిన శిక్షను 

అలీపురం, వెల్లెస్లీ శానిచోరియమ్ జె జైళ్ళలో. అనుభ 

వించారు. 

గుజ్జూరి నారాయణ 

తండి పెంటయ్య. జన్మస్థలం: విజయవాడ. తాపీ 

కార్మికుడు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొని, 

25.1880 : నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శి క్షను 
రాజమండ్రి, బళ్ళారి, జెళ్ళలో అనుభవించారు. 



2 'నమేరయోధుల బరీ[తీ 

గ్ 

కవల వఏిరరాము ఘువయ్యి 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 1922 శాసనోల్లంఘనంల్ 

పాలొని, 'లాఠీవార్కి గురయ్యారు. 
(a) రు 

గులాం మొహిదిన్ సాహెబ్ 
౧ 

జన్క్రిస్టలం విజయవాడ. 1921 సహాయ నిరాక 

రణంలో అనరరీ మే జి స్టే ట్ పదవికి రాజీనామా 

చేశారు. 

1932 శాసనో ల్లంఘ 

ర్రీచారీకి గురయ్యారు. 
ణె 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

నంలో పాల్గొని లా 

గూడూరు వెంకట రొమారావు 
తంర్మడి వెంకట నరసింహా 

వ్యులు. శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో 

హోరావు. విజయవాడ వా స్త 

పాల్గొనా ఎరు 

12.4=82 నుండి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను రాజమం డి 

సెం(టల్ జైలులో అనుభవించారు. 

గ రల రొములం 

తండి అప్పన్న. 

జననం 1818 సశ్చిమ 

కార్మికుడు. 

సతా్య(గ హం౦లో 

ఏలూరులో సత్యాాగహు 

లకు, పో లీను లకు 

మధ్య జరిగిన ఘర్ష 

ఉప్పు 

ఐలో పాల్గొ "న్నారు. ఆ ఘర్ష రణలో ఒక వ్యక్తి మృతి 

ఉప్పు సత్ర్యా 

గహంలో పాల్గొని, ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను బరం 

పురం, వెల్లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. 

చెందారు. “అనంతరం విశాఖపట్నంలో 

గోదావరిజిలా ఏలూరు. 

# 
a 

J 

వెచవరొజు 

తర్మడ్రి నరసింహం. 

జననం 1880 గుంటూరు 

జిలా నరసరాపుపేట 

తాలూకా చిరుమామిళ్ళ. 
నివాసం విజయవాడ. 

జర్నలిస్టు, ఉస్పు సత్యా 

గ హ౦లోపాల్తొ 

న్నారు. 18-8-1880 స 
ఆరుమాసాల కఠిన శిక్ష. . 

రూ 100 |- జరిమానా విధించారు. రాజమండీ 

జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. ఖాదీ, లె(బరీ ఉద్య 

మాలలో పాల్గొన్నారు. 80_9- 1945 న కీ ర్తిశషు 

లె రి. 

తంగడి _బహాశ్చి 

నంద౦. జనన ౦ 

138_5.1924. విజయ 

వాడ ,జర్నలిస్టు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో 

110.1942 న అరెస్లు 

అయ్యారు]. క్షే 1942 

న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష రు. 100 /జరిమానా 

విధించారు. “అవీపరంకై 6 లులో శిక్షను అనుభవించారు. 

ఫఘంటొ ఆది అప్పలస్వామి 

తం(డి లక్షకాయ్య. జన్మస్థలం ఏజయవాడ, 

వంగి. వ్యషి సత్యా(గహంలో అ రెస్టుఅయి, 

1181841. నుంచి రాజమండడి జై జెలులో సల సపది 

“హీను రోజుల కళశినశిక్ష అనుభవించారు. 

ఘంటసాల సతారామశర్మ 

తం(డి పే పృరాజు. నివాసం విజయవాడ. చిన్నా 

బహ్మయ్యగారి ద త్త తకుమారులు. 1892 

పాంతంలో డివితాలూకౌ ఘంటసాలలో జని్క్మించారు. 

డాక్టర్. బందరులో విద్యార్థిగా ఉన్నపుడు 1907 లో 

బిపిన్చందపాల్ ఉపన్యాసాలకు ప హాజరయ్యారు, 
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కలకతాలో నేషనల్ మెడికల్ కాబలేజీనుండీ 
యల్ సే,పి. అండ్ యస్, డిప్లొమా పొందారు. 
విజయవాడలో 1818 లో (పార్టీస్ పెట్టారు. 1921 
సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో వ దేశ వ స్రధారణ 
త్యజించారు. ఉప్పు సతా గ్రహంలో పాల్గొన్నం 
దుకు 28.56.80 న 18 నెలల కఠినశిక్ష పొందారు. 
రాజమండ్రి, వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్షననుభ ఏంచారు. 
గాంధి ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి 12.8 1981న 
విడుదలయ్యారు. రాజమండ్రి జై లులో ఉండగా 
15_6_.80 న తీ(వంగా లాఠీచార్జిక్ గురి అయ్యారు. 
కార్మిక, సాంఘిక, సంక మ, ఇతర ధర సంస్థలతో 

సంబంధం వుంది. 10 ఏండ్లు ముస్సివల్ క కౌన్సిలర్. 
హరిజన సేవక్ సంఘ 'కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 

జిల్లా కాం గెస్ కమిటీ సభ్యుడు. ఖాదీ, [గామీణ పరి 
(శ్రమల (పదర్శనలను నిర్వహించారు. 1953 జూన్ 
17 న కీర్రిశేషులయ్యారు. 

చలా లక్ష్మీనారాయణ 
ఆ) 

తండి సుబ్బారాయుడు. విజ నువాడ నివాసి. 
రై తు. ఉస్పు సత్యా గహంలో పాల్గొని, 18. (680 
నుంచి రాజమండ్రి, అలీపురం. జై శ్ళలో ఆరు నెలల 
కఠినశిక్ష అనుభవించారు. 

చిగురుపాటి వేణుగోపాల్ 

తండి శంకర 

శాస్ర. జననం 

14లీ. 1814 విజయ 

వాడ - మె,ట్క్యులేట్. 

ఆంధ సిమెంట్ 

కంపెనీ ఉద్యోగిగా. 

రికెర్ అ య్యా రు. 

(బి బ్టిష్ పెన్యంలో 

గుమాసాగా చేరి 
యుద ఖె దీగా జపాన్ గ ఖె 

1948 లో ఆహాద్ హింద్ ' ఫొకొలో 
చేరారు. 1945 లో (టిటిష్ నె న్యానికి లొంగి 
ఫోయారు. 1945 డిసెంబరు వరకు ములాన్ డి"టెనన్ 

సింగపూర్లో 

చిక్కారు. 
"సెనాంనికి 

శిబిరంలో ఖైదీగా వున్నారు. 
అలాటి యె 

అనంతరం నెనిక 
సర్వీసు నుండి బ ర్రరఫ్ చేశారు. 

క్రట్లూజి ల్లా న్వాతంత్య 

చిట్టూరి నొగభూషణం 

విజయవాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణంటో 

పాల్గొని, 80-6_1922 నుంచి మూడు నెలల కఠిన 
౧ 

శిక్షను రాజమండ్రి జెలులో అనుభవించారు. 

చిట్టి పూర్జానంబశాస్త్ర 

తండి వెంకట నరసావధానులు. జననం 
80.10.1808 గుంటూరు జిల్లా మ. (పస్తుతం 
విజయవాడలో నివాసం. ఉపాధ్యాయ వ్ ఎం 
చదువుతూ, సహాయ . వరాకర టో డక మంలో చదువుకు 

స్వస్తి చెప్పారు. పేముబె త్తంతో దెబ్బలు తిన్నారు 
ఉస్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు 24_7-_1980 న 
సంవత్సరం కఠిన శిక్షను విధించారు. రాజమండ్రి, 
అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ- 
ఇ ర్వి న్ ఒప్పందంతో 18..8.1081 న విడుద 
లయ్యారు. 

చిత్తజల్లు వెంకటా చలవతి 

జననం 1923 

గుడివాడ తాలూకా 

కొతవరం. చైరకువాడ 

వెంకట నరసింహం 

పంతులు నిర్వహించిన 

జాతీయ విద్యాలయం 

విద్యార్థి. సహాయ నిరా 

కరణ కొలంలో చెరుకు 

వాడ వెంకట నరి bh 
సింహం పంతులు అరెస్టుకు నిరసనగా, గుడివొడ 

తాలూకా ఆఫీసులో తన ఉద్యోగానికి రాజీనామాను 

“గురుదక్షిణిగా యిచ్చారు, ఎందరు ఎంతగా నచ్చ 
జెప్పినా, తన రాజీనామాను ఉపసంహారించుకోలేదు. 
వేరే ఆధారమేమీ లేని కారణాన, ఉద్యోగం 
కోలో పయిన అనంతరం అనేక అవస్థలను అనుభ 

వంచారు, త్నామపషత (గ్రహీత. ప్రస్తుత నివాసం 

విజయవాడ. 



నయలరయాధభుల భరత 

చిప్పి ళ్ళ సింహాచలం 

తండి నరసింహం. 

జననం 1916. విజయ 

వాడ, వ డంగి. 1941 

వ్యష్టి సత్యా గహంలో 

అరసు అయి, మూడు 

వారాల కఠిన శిక్షను 

అనుభవించారు. 

చివుతుల శ్రిరొములు 

కండి రానుకృష్టయ్య, విజయవాడ వాస్పవ్యులు. 

రైతు. సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో చురుకుగా 

సా ల్గొ న్నారు. ఒక సంవత్సరం విడి ఖైదు 

14-10-1921 నుండి వెలూరు, కడలూరు జెళ్ళలో 

అనుభవించారు. | ల” 

తండి సోమయ్య. 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

1941లో నూజివీడులో 

(బిటిషు వ్య తిరేక 

(ప్రచారం చేసి మూడు 

వారాలు జెలు జీవితం 

గడిపారు. అనంతరం 
మ, దానులో వ్య షి 

స త్యాాగహం౦ లో 

పాల్గొని, తొమ్మిది నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం 
జైలులో అనుభవించారు. 
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తం(డి రామ 

స్వా మి. ఫ్యా ర్ రీ 

కార్మి కడు. 1982 

శాసనో లంభఘనంలో 

రెండు సార్లు త్రీ వమైన 

లా ఠీచా ర కి గుర 

య్యారు. లాఠీ దెబ్బ 

లకు ఎడమచేయి 

గూడు జారిపోయింది. 

వి4.8.1882 నుంచి ఆరు మాసాల, పన్నెండు 

వారాలు జైలు శిక్షను రాజమండ్రి జైలులో అనుభ 

వించారు. 

జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య 
తండి కోటయ్య. ్ట 

జననం 21_2=1912 

గుంటూరు జిలా 

జొన్నలగడ్డ- 1981 

లో ఇంటర్మీడియేట్ 

చదువుతూ చదువుకు 

స్వ సి చెపి, జాతీ 

యో ద్య మంలో క్షి 

దుమికారు. 1928 

సెమన్ కమిషన్ బహిష్కరణలో పాల్గొన్నారు. 

1990 ఉప్పు సత్యా_గహంలోను, 1982 శాసనోల్లంఘ 

నంలోను, 1940 న్యష్టి సత్యాగహంలోను, క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలోను, 1995, 1844 సంవత్స 

రాలలొను మరి రెండు సందర్భాలలోను మొత్తం 

ఆరుసార్లు అరెసు అయి, మొత్తం మూడు సంవత్స 

రాల శ మాసాల జెలు శిక్షను రాజమం(డి, తిరుచునా 

పల్లి, బళ్ళారి జైళ్ళలో అనుభవించారు. రాష్ట్రంలో 

సోషలిస్టు పార్టీ నిర్మాతలలో ఒకరు. తరువాత కొంత 

కొలం కమ్యూనిస్టు పార్టీలో పని చేశారు. 1979 లో 

కీ రిశేషులె రి. 
ని ర 
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దార్లు ఇల 2 త్న, అన్యా ఇల a 
జ అ అంజు అతెల లయల స యో లి 

విజయవాడ వా _సవ్యులు. 1928 లో నాగపూర్ 

జెండా సత్యా_గ్రహంతలొ పాల్గొన్నందుకు ఆరు నెలల 

శిక్షను అనుభవించారు. 

జోశ్య భట్ల సత్యనారాయణ 

తండి సుబ్బయ్య. 

జన నం 7_9_1916. 

తూర్పు గో దావరిజిల్లా 

ముమ్మిడి వర 0. 

మె (టి క్యు లేట్. 

రా షి ౦లో (వేడ్ 

యూనియన్ నిర్మాత, 

(పముఖ (పదేశ్ (వేడ్ 

యూని వ నొనా యకులు. 

మైనరుగా వున్నప్పుడే ఉస్పుసత్యా గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 1937 లో కాం; (గను సోషలిస్టు పార్టి లోను, 

1998 సంవత్సరంలో కమ్యూనిస్టు. పార్టీ లోను 

చేరారు, పశ్చిమకృష్ణా కాం(గనుసంఘం, కమ్యూనిస్టులు 

కలిసి 1889 లో "నిర్వహించిన మునగాల రైతు 
పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 11 నెలల జైలు శిక్షను 
రాజమం డి జైలులో అనుభవించారు. (ప్రభుత్వం 

షేధించిన “స్వతంత భారత్” పత్రిక కల్లి 
వున్నందుకు, గుడివాడలో నే అరెస్టుచేసి, 10 మంది 
విద్యార్ధులతో లిపి బనాయింవారు. 

ఆ సందర్భంలో సబ్జెలులో 

నిర్బంధించారు. రాష్ట్ర (వేడ్ యూనియన్ కొం|గెసుకు 

ఉపాధ్యక్షులు. కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్య సమర యోధుల 

సంమానికి (పధాన కార్యదర్శి. రాష్ట్ర (పభుత్వం 

నుంచి సన్మానం పొందిన కొద్దిమంది కార్మిక 

నాయకులలో ఒకరు. కేంద _పభుత్వ స్వాతంత్ర్య 
సమరయోధుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే 

నియమించబడ్డ - (ప్రదేశ్ .. సలహాసంఘ సభ్యులుగా 

పనిచేశారు. ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ 

కుటకేసు 

నాలుగు నెలలు 

వస్తి = KATY ణం XK నాల టవర్తి వెంకటెశ్వరర వు 

తండీ రామమూ రి. 

జననం 27.11.1918. 
గుంటూరుజిల్లా రేపళ్లె 

తాలూకొ క్త నగా ల 

విద్యార్థిదశలోనే 
డి. ఐ. ఆర్. (కింద 

అ ర స్ట అ య్యా రు. 

వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

2082ల. 1941 నుంచి 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమండి, అలీపురం 

జె ళ్ళళో అనుభవించారు. మునగాల రై తు పోరా 

టంలో _(పముఖపా త వహించారు. (పస్తుత నివాసం 

విజయవాడ. 

తమన నరసింహం శ్రి 

న హలో అన్న ల 

* దజన2సలం 

విజయవాడ. 188 ఈ 
సాగపూర్లో జరిగిన 

జాతీయజెండా సత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

అరెసయిన (అ 0 ధు 

లలో ఒకరు. ఆరునెలల 

|. కఠిన శిక్ష విధించారు. 

తిరిగి ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొనారు. 14_6_1930స 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. తీరుచునాపల్తి, 
అలీపురం జె జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ. 

ఇర్విన్ “ఒప్పందంతో 143-1991 న విడుద 

లయ్యారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టు 

అయ్యారు. $81. 12-1942 స న 18 మాసాల కఠిన శిక్ష 

విధించారు అలీపురం జై జైలులో శిక్ష అనుభవించి, 

అనారోగ్య కారణాలపై సె 8.111848 న విడుద 

లయ్యారు. 

తవ్విన పోతరాజు 

జన్మ స్థలం విజయవాడ. విదేశీవస్తు బహిష్కర 

జోద్య మంలో 'కిచూశీలమెన పాత వహించారు. 
1940 లో కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చేరారు. కారిక 



మే ఇ 

నయరయోధుల చరిత 

సంఘాల నిర్మాత. 1852, 1962 లతో శాసనసభకు 

ఎన్నికయ్యారు. 

తంగిరాల రొవుమూ రి 
అవాలని , 

తండి. పెద్ద ఆంజనేయులు. జననం 1002. 

గుంటూరుజిల్లా చేపలె తాలూకౌ భట్టి ప్రోలు. రె తు. 

నివాసం విజయవాడ. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గోని, 

18.8.1930 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను 

రాజమండ్రి జై లులో అనుభవించారు. కీ లర్రిశేషలైై రి. 

“3 

కాడేవలి వాసుదెవరావు 
క్ 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు, 13.38.1941 న వ్యష్టి 

సత్యాాగహం చేశారు. రెండు చారాల కరిస శిక్ష 

విధించబడింది. 

వలి వేణంగో ిపాలరావు 
జం 

తంగడి వెంకట రామారావు. జస్కస్థంం విజయ 

వాడ. ఉప్పుసత్యా(గహంలో న్నారు. 

3.7.1930 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష ష్. 100/-_ 

జరిమానా విధించారు. రాజమండి జైలులో న్గిక్ష 

అనుభవించారు. 
లో 

తాడికొండ వార్వఆ 

విజయవాడ నివాసి. 1928 నాగపూర్ జాతీయ 

జెండా సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని; ఆరు నెలల శిక్ష 

అనుభవించారు. 

ఖ్ 

శం 
mp 

తండి లక్షీ క్రై 

నారాయణ. జననం 

6 10.1914గుంటూరు 

జిల్లా తెనాలి తాలూకౌ 

కోల్లూరు పస్తు సుత 

నివాసం విజ మనాడ. 

రచయిత, జర్నలిసు. 

కొల్లూరు జా తీ య 

పాఠశాలలో తెలుగు, 

హిందీ, సంస్కృత భాషాభ్యాసం- తరువాత
 

హైస్కూలువిద్య పూర్తి రిచేశారు. 1984-85 కాశీవిద్యా 

పీఠంలో “శాస్తి కోర్సులో చేరారు. ' అతివాద రాజ 
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కీయాలతో ప్రభావితమై, చదువుకు స్వస్తి సిచెపి) 

స్వరాష్ట్రం తిరిగివచ్చి “అనంతవరంలో కారిక సంఘ 

ప్రచురణలో. పౌల్ రొనా్నరు. గోరీ “మదరిిను 

'మాతృహ్మా ద య ౦' పేరుతో తెలుగులో 

వాసి (ప్రచురించారు. గుంటూరుజిల్లా “కూలీ రక్షణ 

సమితిలో పనిచేశారు. 1807 లో మద్రాసులో 

కమ్యూనిస్టు ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో పనిచేశారు 

నవశ క్తి సంపాదక వర్ష సభ్యులుగా పనిచేసి, మూడు 

వారాలపాటు సబ్ జై లులో గడిపారు. ఆనంతరం 

అజ్ఞాత వాసంలో పుంటూ 
' స్వతంత్ర భారతి” అనే 

రహాస్యవ( తిక సంపాదక వర్ష సభ్యులుగా పనిచేశారు. 

“పజాశ క్రి విశాలాంధ్ర “అభ్యుద దయి 

స.తికల సంపాదకులుగా పనిచేశారు. అభ్యుదయ 

రచయితల నిరాశ్రతలలో ఒకరు. “ఎ రిజెండా' “చెల్లి” 

వంటి ప్రసిద్ద గేయాలు," రచించారు... పాల స్టయిన్ 

౯ 

మాహి. తిరుగుబాటు వంటి స్వతంత రచనలు 

వా 
x 

చేశారు. అనేక (గంథాలు అనువదించారు. 

తూములూరి నెంకటేశ్వరళాస్త్రి 
తండి శంకరరావు. 

జననం 21-10-1907 

గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె 

నివాసం విజయవాడ. 

నటుడు. 1880జులె లో 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో 

పాల్షొని, ఆరు నెలల 

కఠిన శిక్ష అనుభవి9 

చారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘనంలో ఆశస్టు అయ్యారు. 

1£=1_1932 నుంచి Tit 1083 వరకు సంవత్సరం 

కఠిన శిక్షను రాజమం(డి, బళ్ళారి జె జైెకలో ఆ అనుభవిం 

చారు. 

తూములూరు రాఘవయ్య 

'విజయవాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణంలో 

పాల్గొని. 30-6-1922 నుంచి * నోలుగు 'నెలల కఠిన 

'క్షను రాజమం జైలులో అనుభవించారు. 
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కృషంరాజు 
రం 

తం(డ్రి రామరాజు. జననం 1920. విజయవాడ 
ముత్యాలంపాడు. సినిమాహాలులో ఉద్యోగి. క్విట్ 
ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 14_10_19443 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు సట్ డివిజనల్ 
మేజి'స్రే)టు కోర్టులో సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధిం 
చారు. అటు తర్వాత సెషన్స్ కోర్టులో ఆ శిక్షను 
ఆరు నెలలకు తగ్గించారు. అలీపురం జైలులో శిక్ష 
అనుభవించారు. కీ ర్తిశేపులెరి, 

దాను మధుసూదనరావు 

నివాసం విజయవాడ. 1921 త్రో కాం(గసు తీర్మా 

నానుసారం ఒక సంవత్సరంపాటు తన న్యాయవాద 
వృత్తిని పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా 
కొం|గెసు సంఘాధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. 

బహిష్కరించారు. 

దివి వీర బహ్మం 
తండ్రి రత్తయ్య. జన్మస్థలం విజయవాడ తాలూకా 

చోడవరం. స్వర్షకారులు, వ్యష్టి సత్యాగహంలో 
పాల్గొ ని, 0.421041 న నూజివీడులో అరెస్టు 
అయ్యారు. నాలుగు వారాల జె లుశిక్ష విధించారు. 
తిరిగి మదానునో యుద ద్ద వ్యతిరేక నినాదాలు చేసి, 
గ 1840 నుంచి ఆరు నెలల కఠినశిక్షను అలీప్పరం 
జెలులో అనుభవించారు. 15.12.1841 న విడుద 
లయ్యారు. 

దిగవల్లి వెంకటళివరావు,బి, బి.ఎ.బి. ని.యల్ 
త (డి వెంకట 

రత్నం పంతులు. 

1898 ఫిబవరి 14 న 

కాకినాడలో జన్మిం 

చారు. చరిత పరిశో 

ధకులు. 100082 

శాసనోల్లంఘనోద్య మ 

కౌలంలో - ప పశ్చిమ 

కృష్ణా కొం|(గస్. 

కమిటీ (ప్రచురణశాఖ బాధ్యులు. “సత్యాగ్రహ 

కృళ్ణాజిల్లా న్వాతంగ/త్య 

చరి తొ, “నిర్భాగ్య భారతము”, “బార్డోలీ సత్యా 
(గహ విజయము”, (బిటిమ వస్తు బహిషా్యాా-రము” 
“దరి ద నారాయణీయము” మొదలై న పు _సకాలను 
(పభుత్వం నిషేధించింది. 25.8. 00 న ఈప్ప _స్తకాల 
పచురణకుగాను 'కేసు పెట్టారు, కొని (పభుత్వం కేసు. 

పెట్ట డానికి అనుమతించనందున వదలి పెట్టబడ్డారు. 
తర్వాత పభుత్వానుమఠితో రాజ దోహ నేరం మోప 
బిడీంది. గాంధి-ఇర్విన్ ఒడంబడిక ననుసరించి కేసు 

ఉపసంహరించుకోబడింది. పరోక్షంగా స్వాతంత్య 
సం(గామానికి సహాయపడ్డారు. ఈయన రచనలు 
కాం గెసు వలంటీర్హను ఉ శ్రేజ పర చేని. 50 పు స్తకాలు 
పెగా రాశారు. అనేక పరిశోధక వ్యాసాలు రాశారు 
“స్వరాజ్య” పత్రిక ప్రత్యేక విలేకరిగాకూడా పని, 

చేశారు. వి జాన చందికా మండలి పాలకవర్గ 

సభ్యులుగా పనిచేశారు. పలు విద్యా విషయక కమిటీల 

లోను, సంఘాలలోను, అధికార అనధికార విద్యా 
విషయక సంఘాలలోను సభ్యులు. 

దు వ్రు వీరాస్వామి 

తండి పెడయ్య. 

జననం 1808 విజయ 

వాడ ఉప్పు సత్యా 

(గహంలొ పాల్గొ 

న్నారు. 7? నెల “ల 

కఠిన శిక్ష విధించారు. 

రాజమం డ్రి, దిళ్ళారి 

జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 

వించారు. 1941 లో 

యుద్ద వ్యతిరేక నినాదాలు చేసి, అరెస్టు అయ్యారు. 

తిరిగి వ్యష్టి సత్యా_గహంఎలో పాల్గొని, 21. 61941 

నుంచి పదివారాలు కఠిన శిక్షను 'మృద్రాను జై జె లులో 

అనుభవించారు. 1842 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. బండ్ల కార్మిక సంఘ నిర్మాణంలో 

'పముఖ పాత వహించారు. కృష్ణాజిల్లా స్వాతర్యత్య 

సమరయోధుల సంఘం ఉపాధ్యక్షులు. 



నయలయోదుల రరి/త 

చుక్కా అల యః 
యా. 

తంగడి తాతయ్య 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

వ్యష్టి సత్యా(గహంల్" 

పాల్గొని, 4. ఐ. ఆర్. 

(కింద అరెస్తు అయి, 

8_2_1941 నుంచి $ 

వారాల కఠిన శిక్షను 

అనుభవించారు. 

tn తండి వర సింసాం, 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

ఉప్పు సత్యా(గహంలో 

పాలొనా్నరు. ఆరు 

నెలల కఠిన శిక్ష, 
రు. 10/- జరిమానా 

విధించారు. 2-6-1880 

నుంచి 2-12-1930 

: వరకు రాజమం(డి, 

బళ్లారి జైళ్ళలొ శిక్ష అనుభవించారు. 

దొరల శమ్మాది శాస్త్ర 

విజయవౌడ వాస్టవ్యులు. 1221 లో సహాయ 

నిరాకరణోద్యమ కాలంలో ఒక సంవత్సరం న్యాయ 

వాద వృత్తిని వదులుకొన్నారు. 

నందిరౌజు అమరేశ్యరరౌ వు 

తండి లింగయ్య. 

జననం 1922 గుం 

టూరు జిల్లా తెనాలి 

తాలూకా వేమూరు. 

(ప్రస్తుత నివాసం విజయ 

వాడ వ్య షీ సత్యా 

గహాం రో పాలొ 

న్నారు. 1842 డిసేం 
సో బరులో ఆంధ యూని 

వర్శిటీ సా ఎతకోత్సవానికి హాజరై న గవర్నరు 
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ఆరర్ హోప్ రాకకు నిరసనగా నల్తజెండాల (పదర్శ 

భరో పాల్గొని, తీవ్రమైన లాకీచార్జీకి గురయ్యారు. 

అనంతరం 19_12- 1842 న కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. 9 |_12= 1942న 

తెనాలి మేజి సైట్ 9 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

అలీపురం జైలులో శిక్ష అనుభవఏంచారు. 

నండూరి వెంకటేశ్వరరావు 

తండి వెంక pr 

టస్పయ్య,. జననం 

1419810 గన్న 

వరం తాలూకోౌ 

జక్కుల నెక్య్థాల౦. 

నివాసం విజయవాడ. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహం 

లో అరెస్టుల య్యారు. 

1161880 న జల 

రెండేళ్ళు కఠిన శిక్ష విధించారు. మెనరు కావటంవల్ల 

తంజావూరులోని బోర్ స్టల్ స్కూలుకు పంపారు. 

తరువాత రాజమండి జైలుకి బదిలీ చేశారు. గాంధీ= 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 18-2-1081 న విడుద 

లయ్యారు. శాసనోల్లంఘనంలో పా ల్గొ ని, లారీ 

దెబ్బలు తిన్నారు 45 1932 న సంవత్సరం జైలు 

శిక్ష విధించారు. రాజమం డి, కన్ననూరు జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు 1-4-1818 న కీ ర్రిశేమలై రి. 

నండూరి వెంకట రంగాచారి 

తండి పురుషో త్రమాచారి. విజయవాడ 
అనాటి 

వా సవ్యులు- జర్నలిసు. ఉప్పు సత్యా(గ్రహంలో 

ప్రాలౌన్నారు. 14-6-80 న రెండున్నర సంవత్సరాలు 

కతిన శిక్ష విధించబడింది. రాజమం;డి, వెల్లూరు 

జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 28-12-81 న విడుద 

లయ్యారు. శాసనోల్లంఘ నోద్యమంలో పాల్గొన్నం 

దుకు గాను తిరిగి 12-4-1832 నుండి ఆరు నెలల 

కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి సెం|టల్ జె లులో అనుభ 

వించారు. 
- 

Va | Va 

నిట్టల రామకృష్ణ (బ్రహ్మం 

తం(డ్రి నరసింహం. నివాసం విజయవాడ. ఉప్పు 

సత్యాగహంలో షా ల్గొ న్నారు. 12_6_1980 న 
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రెండు సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజ 

మండి, బళ్ళారి జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధే-ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 11.88.1931 న విడుద 

లయ్యారు. | 

* 7 ఇల వ దా "క్ష "శ 

చరకాల నవటాఖి రామారావు 
(ఇ జ్య 

తండ్రి. వెంకట 

సూర నారాయణ. 

1920 లో పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా 

కవిటంలో జని్మ్రి౦ 

చా రు. విజయవాడ 

వా స్తవ్యులు. భగత్ 
( సింగ్ ఉరి తీయదడి 

న్ ౫ నప్పుడు మారు 

"పేరులో జరిగిన విద్యార్థుల సమ్మెలో బోల్యంలో నే 

పాల్గొన్నారు. 1989 లో యుద్ధం (పారంభం కాగానే 

కాకినాడలో జరిగిన యుద్ధ వ్యతిరేక విద్యార్థి సమ్మెలో 

ప్రముఖ పాత్ర వహించారు యుద్ధ వ్యతిరేక. కర 
పృతాలు పంచినందుకు (ప్రభుత్య నిర్భంధ విధానానికి 

గురియై అజ్ఞాతవాస జీవితం (ప్రారంభించారు. కాకినాడ 

కాం గను ఆఫీసు నుండి రహ స్య కరస, తాలు 

తయారు చేయడంలో పాల్గొన్నారు. 1942 లో వీరి 
ఇల్లును, గుడివాడలో అ త్తవారిల్లును సోదా చేశారు, 

అరెస్టు వారెంటు జారీ చేశారు 1848 జనవరి 20 ద్ర 

తేదీన తణుకులో అరెస్టు చేశారు. 1946 జనవరి 26 వ 

తేదీన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందర్భంగా, మళ్ళీ 
అరెస్టయ్యారు కోయ రైతుల జమీందారీ వ్యతిరేక 
పోరాటంలో 1948_47 (పొంతంలో గోపాలపురంలో 
అరెస్టయ్యారు. తూ. గో. జిల్లా విద్యార్థి ఉద్యమ 
నిర్మాతల్లో ఒకరు. 1989 లో కాకినాడలో నుభాస్ 
చంగదజోస్ (వారంభకులుగా జరిగిన 16వ ఆం(ధ్ర 
రాష్ట్ర విద్యార్థి మహాసభ ఆహ్వాన సంఘ (ప్రధాన 
కార్యదర్శి. 1952 నుండి విశాలాంధ పత్రికలో 
ఉప సంపాదకులుగాన్ను.. ఇప్పడు సంపాదక. వర 
సభ్యులుగాను ఉన్నారు. గి 

ఆహాంలో అరెసను 

వాడ. 1941 లో 

“పోస ల్ ఉద్యోగిగా 

కృష్ణాజిల్లా నస్వాతంత్య 

పరిటాల రంగనాయకులు 

తండి వెంకట 

సతి. జననం 190! 

పకా శం జిలా 
య? 

ఒంగోలు. వ్యాపారి. 

(పసుత నివాసం విజయ 

వొడ. ఉప్పు సత్యా 

అయి, 21-7-1930 
నుంచి 10 12=19830 

వరకు రాజమం డి జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

f పంచాంగం వెంకట సతనారాయణా వే 
కక 

వా సవ్యులు- సహాయ 

నిరాకర ణో ద్యమంలో 

పాలొని 22. 68.1802 
నుండి 8.12. 1932 
వరకూ కఠిన శిక్ష 

. మ[దాసు సెం్యటల్ 
జైలులో అనుభవించారు. (ప్రస్తుత నివాసం విజయ 

వాడ. 

,వనువులేటి కేశవరావునాయుడు 

రాజారొవు నాయుడు. 

జననం 2.8 1800 

కోణం. పట్టభద్రులు. 

పోస్టల్ 4 ద్యో గి. 

(ప్రస్తుత నివాసం విజయ 

స్ట 

బందరు నుంచి సింగపూర్కు బదిలీ అయ్యారు. . 1942 
ఫి బవరి 15 న జపాను సైన్యానికి బందీగా చిక్కారు. 
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సుభాసు చం_దబోను ఏర్పాటు చేసిన ఆజాద్ హింద్ హపాశం దుర్ష్మయ్య 

ఫ్రొజ్లో చేరి, అనేక ముఖ్యమైన పదవులు నిర్వ 

హించారు. 1945 లో రంగూన్లో (_బిటిషు పైనా శనికి 

ఖై దిగా చిక్కారు. 1946 జనవరి 24 వ తేది వరకు 

(ప్రటిష (పభుత్వ నిర్భంధంలో వున్న
ారు. కేందంలో 

తాత్కాలిక జాతీయ (పభుత్వం ఏర్పడిన అనంతరం పిడికిటి వారాయణనమూ రార్సి 

బడుదలె , 1947 మే 1 నుంచి తిరిగి పోస్టల్ శాఖలో స్వగ్రామం కా 

ఉద్యోన్సా చేరారు. రియర్ అయ్యారు. గుంటూరుజిలా గుండి 

మెడ. నివాసం విజయ 

వాడ. రెతు. పిన్న 

. జన్మస్థలం విజయవాడ. సహో హాయ Nరాక రణంలో 

పాల్గొని, 30. 6 1922 నుంచి సంవత్సరం కఠిన 

శిక్షను రాజమండ్రి జై జైలులో అనుభవించారు. 

పాఎవాబవవవు నరసింహారావు 

ఉప్పు సతా గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 16 6. 1930 న బుద్దుని జీవకారుణ్య 

సంవత్సరం ఎనిమిది రోజుల. కఠిక శిక్ష విధించారు. వాదంతో (ప్రాభావి 

తిరుచునాపల్లి, అలీపురం, కడలూరు జైళ్ళలో శిక్ష తుడై,- అనంతరం 

ఏరసావర్కా ర్ పు. 
అల్లూరి పితారామరాజు, తిలక్, భగత్సింగ్ వంటి 

వారి ఆదర్శ (పాయ జీవితాలతో ఉత్ప జితులై +, జాతీ 

పాతూరి నొగభూ షణం 
యోద్యమంలోకి దుమికారు. 1980 ఉప్పు. సత్యా 

తం్యడిబ్యరయ్య. (గ్రహంలో పాల్గొనా్నారు, 1932 శాసనోల్లంఘనంలొ 

వనం 20. 1007 తిరిగి పాల్గొనా రు సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు రు. 250 

గుంటూరు జి ల్లా జరిమానా “విధించారు. తదాడిగా 68 అభ్యుదయ ఉద్య 

తెనాలి తాలూకా పెద మాలకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటూ, సామ్యవాద 

పాఠం ఇంటర్కీడి వంవస సాపన ఒక రీ శరణ(మన నమకం 

యట్ చదివి, (సీ న్నాడు. వ్ = ౫. 

"సెన్స్లో డిపమా 

అనుభవించారు. గాందీ ఇర్విన్ ఒ సృ౦ద౦ తో 

9.9,19831 న విడ దలయ్యాారు, 

వొందారు. 1928 పిల్లి గురవయ్య 

సెమన్ బహిష్క-ర య || ్నా తండి చెన్నయ్య. 

జననం నెల్లూరు జిల్లా 

(ఇప్పటి పే క కాశ ర 

జిల్లా) పొదిలి తాలూకొ 

కోసకలమెట్ల. నివాసం 

విజయవాడ. హరిజ 

నుడు. 1941లో 

ణలో పాల్గొన్నారు. ఉస్పు సళ్యా(గహంలో
 అరెస్టు |. 

అయి, 8.8.1080 నస౦ంవత్సర౦ 
కఠిన శిక్ష 

విధించగా రాజమం (డి, ఆలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష 

అనుభవించారు. గాంధీ=*ఇరిన్సన్ ఒప్పందంతో 14.5. 

1931 న విడుదలయ్యారు. శాసనోల్లంఘనం లో అరెస్టు 

ఆయి, ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను 8. 8 1982 నుంచి 
మ (దాసులో వ్యష్టి 

రాజమండి జై ఇ లుతో అనుభవించారు. కిట్ ఇండియా 
స త్య గహంలో 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. లె (బిరీ ఉద్యమ రథ పాల్గొని రెండుసార్లు అరెస్ట అయ్యారు. 14.6. 1041న 

_సొారధులలో ఒకరు. “కళా (ప్రపూర్ణ బిరుదాంకితులు. శెండు మాసాల క్రతిన శిక్ష విధించారు. మద్రాసు 

౯ 

ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. oo _ జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. నుదాఘ మింట్ వీధిలో 
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యుద్ధ వ్యతిరేక నినాదాలు చేసినందుకు, 18.10.1811 

వడి ఐ. ఆర్, క్రింద అరెస్టు చేస్తి ఆరు మాసాల 
కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురంతై లులో శిక్షనుఅనుభ 
వించారు. 16.12.1941 న విడుదలయ్యారు. 

పింగళి లక్ష్మీనారాయణ ఉరఫ్ నారాయ 
కకానంది సరస్వతి 

తండి వెంకన్న. జన్మస్థలం 

యౌర్త గడ్డ. ఉపాధ్యాయులు. 

పాల్గొన్నారు. 1908 స  ప్రెంబరు 15న అరెస్టు 

అయ్యారు. 1909 లో మర రౌాక్రిసారి అరెస్టు 

అయ్యారు. 1905 సె పైంబరులో కక్ష కృష్ణా స్వదేశీ 

(పేడింగ్ కంపెనీని స్థాపించి, స్వదేశీ ఉవ్యమ 

వ్యాప్తి క్రి కషి చేశారు. స్వదేశీ వస్తువులను 

మా(తమే ఆ సంస వి కొయించింది. 19075* "తెలుగు 

ప, శక “స్వరాజ్య (ప్రచురించారు. 1908_12 మధ్య 
కౌరెంలో _సెంచి ఇండియాలో (పవాన జీవితం గడి 

పారు. 1921 సహాయ నగిఠరాకరణంలో కొండపలిలో 

సారా దుకాణాలముందు పికెటింగ్ చేశారు. ఉప్పు 

సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 214.1980 నుంచి 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం డి, వెల్లూరు, 
మ దాసు, కన్ననూరు జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

జైలు నుంచి విడుదలై న తరువాత, సికిం(దాబాద్ 
కల్లు దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ చేశారు. ఆనాటి 

నె జాం (పభుత్వం హెదరాబాబ్ సంస్థానం నుంచి 
లీక గంటలలో వెళ్ళిపోవాలని బహిష్కరించింది. 

కర్నూలు వెళ్ళి, అక్కడ పికెటింగ్ చేసి, అరెస్టు 
అయి శిక్ష అనుభఏంచారు. శాసనో లంభఘనంలో 
8.1.1932 న ఊరేగింపునకు నాయకత్వం" వహించి, 
నాలుగు మాసాల కిఠిన శిక్షను బళ్ళారి జైలులో 

అనుభ ఎంచారు. తిరిగి 12.6.1932 న అరెస్టు ' అయి, 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను బళ్ళారి జై లులో అనుభ 

వంచారు. మరొకసారి శాసనోలంఘనంలో పాల్గొని 

అరెస్టు అయ్యారు. 18.9. 1933 న ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్ష దు 75/- జరిమానా విధించారు. బళ్శారిజై లులో 

శీక్ష అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కాలం 

లో 24.68.1042 నుంచి 18 2 1944 వరకు వెల్లూరు? 

తంజావూరు జైళ్ళలో డి ఇన్య్యూగా వున్నారు. 

దివి తాలూకా 

స్వదేశీ ఉద్యమంలో 

క్రో స్తొజుల్లో న్వాతంైత్య 

1938 లో ఎ. ఐ. సి. సి. సభ్యులు, అంటవొని 

తనం నిర్యూలనకు, హరిజన్నొాదరణకు కృషి చేశారు. 

పింగళి వెంకటేశ్వరరావు 
తండి సుబ్బారావు. 

జననం 1918 

గుంటూరుజిలా తెనాలి 

తాలూకా చావలి. నివా 

సం విజయవాడ .ముని 

సల్ లె లై బేరియన్ గాపని 

చేసిరిమైర్ అయ్యారు. 
ఉప్పు “సత్యా గహంలో 

. అ రెస్టు అయ్యారు. 

18.5. 1930 న న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు 45". జరి 

మానా విధించారు. రాజమండి, వెల్తూరు జె జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ. ఇర్విన్. ఒప్పందంతో 

14.85.1931 న విడుదలయ్యారు. 

పింగళి పానకాలరావు 
తం(డిసుద్చ్బా 

రావు. జననం 19:6 

గుంటూరుజిలా తెనాలి 

తాలూకొ చా వలి. 

కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో అరెస్టు అయి, 

22.11.1042 నుంచి 

రెండు సంవత్సరాల 

కఠిన శిక్షను అలీపురం | 
జైలులో అనుభవించారు. (ప్రస్తుత నివాసం విజయ 

వాడ. 

ట్రం ఖా కనకయ్య 

తండి కనకయ్య, 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

వ్యష్టి “సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొ నాన్న రు. 
810 1940 న సంవ 

త్సరం కఠిన శిక్షను, 

రు. £5లు జరిమానాను 

విధించారు. వెల్లూరు, 

కోయంబత్తూరు, అలీ 



నీమేరయాథఢుల బేర్మిత 

పరం, బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. క్రీ 

శేషులెరి. 
bo 

అళ్ళా నారొయణమూ రి 
న) 

తండి డాలెప్స. 

జన్మస్థలం విజయవౌడ. 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

పాల్గొని, 27. 5. 1006 

నుంచి ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్షను రాజమం(డి, 

'వెలూరు, అలీపురం 

జళలరో 

జననం 1915 విజయ 

వాడ. వ్మడంగి. వ్యష్టి 

స త్యా(గ హాం లో 

విజయవాడలో ఒక 

సారి, మ్మదాసులొ 

రెండుసార్లు పాల్లొ 

న్నారు. 18-1-1941 

చ i , నుంచి నాలుగువారాల 

కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జై లులోను, 11-6-1041 

నుంచి $ మాసాల కఠిన శిక్షను మ మదదాసు జైలులొ ను, 

5౫9.1941 నుంచి 9 నెలల కథన శిక్షను అలీపురం 

జైలులోను అనుభవించారు. 

పిళ్ళా కొండలరావు 

త్రండి నరసింహం. 

జననం  28.6=1020 

విజయవాడ, మున్సిపల్ 

లారీ క్త నర్. వ్యషి 

సతాా గు హం౦ంలో 

18-21 1941న అరెస్తు 

అయ్యారు 10.241 "న 

విజయవాడ జాయింట్ 

మేజి'స్రేట్. వారం 

రోజుల కఠిన శీక్ష వీధీంచారు. తిరిగి వ్యషి సత్యా 
(గ్రహంలో పాల్గొని, 14=6-1941 నుంచి పదివారాల 

కఠిన శిక్షను మద్రాసు జె లులో అనుభవించారు. 

వెళ్ళా సన్యాసి 

తండి అప్పలస్వామి. బెజ జవాడ వా _సవ్యులు. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో ఐ ఖాల్గొన్నారు. 21_.9-82 

నుండి 'రాజదండి జె జైల్లో ఆరు నెలలు అడనంగా 12 

వారాల శిక్ష ననుభవింవారు. 

పీసపాటి వెంకట సుబ్బారావు 

తండి వెంకటకృష్ణయ్య. విజ యవాడవా సవ్యులు. 

ఉపాధ్యాయులు కాం_గసు_ నిర్మాణ కార్యక్రమా 

లన్నిటిలో పాల్గొ న్నారు. హిందీ _పచారంలో 

ఎక్కువ ఆస క్రి “చూసారు. ఉప్పు సతా్యగ్రోదాంల్ 

పాల్గొన్నారు క. 30 నుండి 6 నెలల 6వా 

శిక్ష రాజముం(డి, అలీపురం జైళ్ళలో అనుభవించా రు. 

పాటి మన్మథరావు 
విజయవాడ నివాసి 1828 నాగపూర్ 

జెండా సక్యా_గహ ౦లో పాల్షొని, 

శిక్ష అనుభవించారు. 

జాతీయ 

ఆరు నెలల జలు 

(శ సపాటి వెంకటెశ్వరు 
విజయవాడ నివాసి. 1907 లో వందేమాతరం. 

ఉద్యమంలో వాల్గొని, రాజమండి ఆరు కాలేజీ 

నుంచి బహిష్కుతులయ్య్యారు. 

వుచ్చలవలి సుందరయ్య 
ర 

1-5-1913 న 

నెలూరు జిలా అల 
aa టి. 

గానిపాడులో జన్మం 

చారు. తం డి వెంకట 

రామరెడ్డి. తిరువన 

భ్లూరుు ఏలూ రు, 

రాజమం, డి,మ్మదాసు, 

బెంగుళూ రు ల లో 

విద్యాభ్యాసం. 14వ 

ఏట మ(ద్రాను కాంగెసు మహాసభకు హో జరయా్యరు 
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సెమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ హర్తాళ్, (ప్రదర్శన 

లలో పాలా (న్నారు. 1880 లో మ(దాను లయోలా 
కాలేజీలో “చదువుతూ “సోదర సమితి” సాపించారు. 
1930 జనవరి 26 న వందలాది వి దార లతో 
జరిగిన స్వాతం్యత్య దినోత్సవం నిర్వహణలో 

(ప్రముఖ పోత వహించారు. పాపిల్లో చదువుకు 

స్వస్తి చెప్పి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం 

ఉప్పు సత్యాగ్రహ శిబిరంలోచేరి, అరెసు అయ్యారు. 

రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించి, మెనారిటీ వెళ్ళనందున, 

తంజావూరు బోర్ స్టల్ స్కూలుకు పంపారు. కినెలల 

శిక్ష అనుభవించిన తోర్వాత గాంధీ-ఇర్విన్ ఒప్పందం 

ఫలితంగా జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. 

కూలీలను సంఘటితం చేస్తూ, ఆన్ ద్ధరణకు కృషి 

చేశారు. నెల్లూరు జిల్లాలో. సత్యాగ్రహ రాలను 

నిర్వహించారు. 1930 నుండి సమ్యూనిస్తుప లో 

సభ్యులు. కూలీ రక్షణ సమితి. కాం్యగెసు సోషలిస్టు 

పార్సీ నిర్మాణంలో (సముఖ పాత్ర వహించారు. 
పి.పీ, సి, ఏఐ సి.సి. సభ్యులుగా 1934 నుంచి 

1988 మధ్య కాలంలో ఎన్నికయ్యారు. 

దక్షిణ భారతంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ నిర్మాణంలో 

(పముఖ పాత వహించారు. రెండవ |, పపంచ యుద్ద 

కాలంలో (ప్రభుత్వం అరెస్లు వారెంటు నా చేయ గా 

1939 "నె సె పెంబరు నుండి [042 జూల వరకు అజ్ఞాత 

వాసం గడ్ పారు. రహస్యంగా ఉంటూనే కమ్య్యూసస్తు 

ఉద్యమాన్ని నిర్మించారు. లోండాలో ఒకసారి 

పోలీసులకు పట్టు ఐడి, తప్పించుకొని పారిపోయారు. 

రాజ్యసభలో కమూూ్యనిస్టుపక్ష నాయకులుగా కొంత 

కాలం, ఆంధ పదేశ్ శాసనసభలో (వతి వక్ష 

నాయకులుగా కొంతకాలం పనిచేశారు. సేమ్యా విస్తు 

పార్టి చీలిక అనంతరం భారత మార్క్సిస్టు కమ్యూ 

నిస్తుపార్ట్ (ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. (పస్తుతం 
రాష్ట్ర శాసన సభకు కష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజక 

వర్గం నుంచి ఎస్నికై, మారను కమ్యూనిస్టు 

పక్ష నాయకులుగా పనిచేసున్నారు. నవశ కి, ప్రజా 
శ క్త్ప పతికల సంపాదక వర్ష సభ్యులు. “విశా 

లొరధలో (పశాారాజ gం , “పిర్ర తెలంగాణా విప్రవ 

పోరాటం, గుణపాఠాలు” అనే (గంథాలు రచించారు. 

విశాలాం(ధ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు దోహదం చేశారు. 

యకత నిం 

వ్యవసాయ " 

వృద్దుజిల్లా న్వాతం్యత్య 
వహించిన 

విజయవాడ. 

వారిలో ఒకరు. (పస్తుత నివాసం 

వులివెందల తిరుములరావు 

తండ్రి అన్నాజీరావు. విజయవాడ వా _సవ్యులు, 

రిటైరయిస రైల్వే ఉద్యోగి. ఉప్పు ఫత్యా_గహంతో 

పాల్గొన్నారు. 14 6-80 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష, 

రు. “00 జరిమానా విధించబడింది. జరిమానా 

చెల్లించారు రాజమండి, వెల్లూరు జైళ్ళలో నిరం 

ధింపదిడ్డారు. 

తండ్రి వెంక 
'పేశ్వర్లు జననం 19! [| 

గుంటూరు జి జిల్లా తెనా 

తాలూకా పదకొం 

డూరు. గుమాసా 

నివాసం విజయవోడ. 

1080 ఉప్పు సత్యా 
(గహాంలో అ రన సు 

అయ్యారు. 50 డు 

సంవత్సారాల కఠన 4 శిక్ష విధించారు. తంజావూరు 
జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. ఖద్దరు ఉద్యమంలో 

పాల్గొ న్నారు- (ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ బిలాబెల౦పలిలో 
ag) జక, ట్. 

గుమాసాగా పనిచేసున్నారు. 

వుసునూరి ఆంజనేయులు 
తండి వీరాస్వామి. జన్మస్థలం విజయవాడ. 

కొపీ హోటల్ గుమాస్తా. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 

16-1 1941 న అరెస్టు అయ్యారు. 1_2=1941 న 

విజయవాడ జాయింట్ మేజిసేట్ డి. ఐ* ఆర్. 

(కింద మూడు వారాల కఠిన శిక్ష విధించారు. తిరిగి 

మద్రాసులో సత్యాగ్రహం జరిపి, 14 6.180411 నుంచి 

నాలుగు నెలల కఠిన శిక్షను మ దాసు అనలీప్తరం 

జై ళ్ళలో అనుభవించారు. 

వూతిగ ముఖ్య (వాణారొవు 

విజయవాడ. 
పాలొని, 

౧ 

తం(డి శ్రీనివాసరావు. 
విద్యార్తిగా క్విట్ ఇండినూ 

అ 

జస్మస్థలం 

ఉద్య చుంలో 



నమయరయోదుల చర్విత 

8-10-1942 నుంచి రాజమండ్రి జై లులో శిక్ష అనుభ 

వించారు. 

కండ కొండ మ్య కం. 

కెట్ట. జన్మస్థలం విజయ 

వాడ్డ, వ్యాపారి. విద్యారి 

దళలొనే. ఉన్పు సకా 
గ్రహంలో పాల్స్* 

155.1990 నుంచి 

సంవత్సరం జైలు శిక్షను 

' రాజమం|డ్రి, వె ల్లూ రు, 

మద్రాసు జైళ్ళలో 

అనుభవించారు. 982 లో 

పాల్గొని, 

తిరిగి శాసనోల్లంఘనంలో 

రాజమండ్రి జెలులో సంవ వత్సరం శిక్ష 

స అనుభవించారు. 2 సారు లాఠీచార్తీ కి గురి అయారు. 

1956 అక్టోబర్ లో క్రీ 'ిశేమలయ్యారు, 

(పొత్తూరు "సత్యనారాయణ 

తండి లక్ష శస పతిరాజు. జనన౦ 8-5-1028 

విజయవాడ. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టు 

అయి, నాలుగు నెలల 10 రోజులు సబ్ జై లు నిర్బం 

నో వున్నారు. 

దాటి "వెంకట నాగభూషణం 

తండి కాంత య్య. విజయవాడ వాస స్తవ్యులు. 

రెతు. ఊప్పు సత్యా గహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 

7 8.80 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష రు. 100 "జరిమానా 

విధించబడింది. రాజమండ్రి, అలీపురం జైళ్ళలో 

శిక్ష ననుభఏంచారు. 

పోతిన చిన న అప్పలన్వామ, - | 
తండి కట్ 

జననం 1902 విజయ 

వాడ. వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో అరె స్తు 

అయ్యారు, 112. 41న 

ఆయిదు నెలల కఠిన 

మానా" విధించారు. 

రాజమం డి జైలులో 

శిక్ష అనుభవించారు. 

జననం 

రు. 100|- 

5/_. జరి. 

తరి? 

తండి. జోగన్న. 

7.7 1919 

విజయవాడ. వ్య షి 

సతా § గ హూంటొ 

అ రెస్టు నా య్యా రు. 

28_ స 1941 న పది 

వారాల జెలు శిక్షను. 

జరిమానా 

విధించారు-రాజమండి 

జైలులో శిక్ష ఆనుభవించారు. 

bh) 

పోతిన రాములు 2 

తర్మడి బిళ్లలు. 

జన్మసలం పజయ 

వాడ. వ్యాపారి. ఉప్సు 

సశ్యాా గహంలో 

పాల్గొని, 275.1980 

నుంచి ఆరు నలల 

కఠిన శిక్షను రాజ 

మండి, బళ్ళారి 
జ ళృలో అనుభవిం 

సత్యా పల్ చారు. తిరిగి 1941 వ్యష్టి 

పాల్గొన్నారు. రెండు వారాల కఠిన శిక్ష, రు 250 |-© 

జరిమానా వీదించారు: 

పోతిన కనకయ్య 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 1940 41 వ్యష్టి సతా 

(గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. కోర్టు లేచే వరకు శై 

శిక్ష విధించారు. 

జలు 
మ 

వోతిన ఎ(రయ్య 

విజయవాడ నివాసి. 1982 శాసనో ల్లం ఘనంలో 

పాల్గొని, ' లాలీచాక్టీకి గురయ్యారు. 



వో లవరద్చ జగన న్నా థరావు 

త౦షడ్రి రామ స 

స్వామి. జననం 

24.6 19186 _ గుడివాడ 

పెయ్యేరు. 

(స్తుత నివాసం విజయ 

వాడ్డ వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలో వా లొ ని, 

ఆరెసు అయ్యారు 

క్విట్ ఇందియా ఉద్య న. 
మంలో, ఉప్పులూరు రైలు సేషన్ను త తగులబెట్టిన 
కేనులో అరెస్టు అయ్యారు. 

తాలూాగా 

వోలూరి ఎతారామయ్య 

తండికే కశ వయ్య. 

జన్మస్థలం గుంటూరు 

జిలా “దిలకలూరి"పే 

తాలూకా పోయాడు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 

అరెస్టు అ య్య్యా రు. 

14,68 1980 న రం 

డేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధిం 

చారు. రాజమండ్రి, 
బళ్ళారి జై నెళ్ళలే త అనుభవించారు. గాందీ. ఇర్విన్ 
ఒప్పందంతో | Trg. 1981 న విడుదలయ్యారు. 

ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ, 

మఅరంబూధూరి అనందరావు 

త౦ం[డ్రి రామానుజ 

రావు. జననం 1914 

శ్రీకాకుళం జిల్లా ధ్రీకా 

కుళం. స్వ; స్ట 

సశ్చిమ గోదావీరజిల్ల 

తణుకు తాలూకా మలి 

పూదిం (పసుత నిహా 

సం విజయవాడ. 

శ సెమన్ కమిషన్ 

దిహిష్కరణ సందర్భంలో జరిగిన బరంపురం విద్యా 

రుల సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. ఉస్సు సత్యా(గ్రహంలొ 

కృష్ణాజిల్లా న్వాత౦త్య 

న్యాయపతి నారాయణమూర్తి. నాయకత్వంలోని 
దళంలో పాల్లొ న్నారు. కాసనోల్లంఘ న కాలంలో 
రసా స్య ప త్రిక్ర “వీర భారతి” “పంపిణీ బాధ్యతలు 

నిర్వహించారు. తణుకు తాలూకా కౌం(గెస్ ఆర్ల న్ 

జర్ గా, తాలూకా కాం|గెసు సోషలిస్టు పార్టీ కార్య 
దర్శిగా పని చేశారు. 1936 లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో 
చేరారు. రెండవ (పపంచ యుద్ధ కాలంలో వ్యష్ని 
సత్యా గహానికి సన్నాహాలు చేస్తూ" అరెస్టు అయ్యారు. 
22.11.1940 నుంచి 25.6.1942 వరకు వెల్లూరు 
జై లులో డిటెన్యూగా ఉన్నారు. జె లులో 20 రోజులు 

నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నారు. 1946 జనవరి 26 వ 
తేదీన నె స్వాతంత్య దినోత్సవం జరుపగా ఆరు నెలల 
కఠిన శిక్ష విధించావ. అనంతరం అఫ్పలులో ఆ కేసు 

కొట్టి వేశారు. 1945 నుంచి విజయవాడలో “(వజూ 
శక్తి క “జనత '“విశాలాం[ధ" పతికలకార్యాలయాలలో 

పని చేసి, రిటెర్ అయ్యారు. 1972లో కేంద 
(ప్రభుత్వం అందజేపన “త్మామపత” (గ్రహీత, 

పై డిపాటి వోత్రవ ష వ! తుడు 

తండి వెంకట 

స్వామి. జననం 15.8 

1907 విజయవాడ. 

వ్యషి సత్యా గహంలో 

మూడుసారు పాలొని, 

అరెస్టు అ య్యా"రు. 

మొదటిసారి. విజయ 

వాడలో అరెస్టు అయి, 

15 రోజులు గన్నవరం 

సబ్ జె లులోను, రెండవసారి ఆగిరివల్లిలో అరెన్లు 

అమి నెల రోజులు నూజివీడు సబ్జె లులోను? 
మూడవసారి మ దాసులో అరెస్తు అయి? 
మూడు నెలలు మాను, అలీపురం జె జై శృలోను 
క్షలు అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 
పలానా 

పరువు వెంకట రామయ్య 

తం(డి అప్పయ్య, విజయవాడ వాస సృవ్యులు, 
రైతు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనగా 116.1980 
న్ రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విధించబడీంది. రాజమం డి 
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బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. గానీ ఇర్విన్ స్పెషల్ ఆఫీసరుగా పని చేశారు. ఉప్పు సక్యాగ 

ఒడంబడిక ననుసరించి 11.8-1081న విడుద హంలో పాల్గొన్నారు. 19.56.1084 న సంవత్సరం 

లయ్యారు. శాసనో ల్లంభఘనో ద్యమంతో సంబంధం ఏడి ఖైదు . 'పిధింపబడింది. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, 

ఉండటంవల తిరిగి 31. 6. 1882 న సంవత్సరం కఠిన మద్రాసు. అలీపురం జె జైళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు 

శిక్షవి ధించదిడింది. రాజమం, డి, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో గాంధీ ఇర్విన్ ఒడం దిడిక _పకారం 14.881 న 

శిక్ష ననుభవించారు. సా్వాతం(త్య సమరంలో. వివిధ విడుదలయ్యారు. శాసనోల్లంఘనోద్యమంలొ 8.1.92 

ప్రాంతాలలో ఆరు సార్లు లా రీఛార్తికీ గురి అయ్యారు. నుండి ఏడు నెలల కఠిన శ్క్షను, రాజమం(డి, కడ 

లూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. ఈ శిష్షర్ పాటు 

బంక అచ్చయ్య పాతుడుం. రు. 15 |-జరినూనాను చెల్లించారు. 16. 11.82 ను 

తండి రామన్న తిరిగి ?శ్లేమాసాల కఠిన శీక్షను రాజమం డి, మధురి, 

పా్యతుడు. జన్మస్థలం వెల్లూరు జై శలో అనుభవించారు. వ్యక్త కి సళ్యా 

విజయవాడ. చిన్న గహ ఉద్యమంతో సంబంధం. కల్లి "వున్నారు. 

వయస్సులోనే, 1928 [5.141 న ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష రు. 200 జరి 

నాగపూర్ జాతీయ మానా చెల్లించని పక్షంలో మరో రెండు నెలల కఠిన 

జెండా సత్యాగహంలో శిక్ష విధింప్బడింది. రాజమం|డ్రి,  తిరుచునాసల్లీ; 

పాల్గొని, ఆరుమాసాల మాసు జై జైశ్ల్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. కి కట్ 

కఠిఫీ శిక్షను నాగపూర్ ఇండియా ఉద్యదు సందర్భంగా 7-11.42 నుండి 

జై లులోఅనుభవించారు 76 వరకు వెల్లూరు, తంజావూర్ జై డగ శిక్ష 

ననుభనించారు. కర శేషులు* 

బసవరాజు వెంకట సుబ్బారావు 

' తర్మడ్రిరా మచం | (ద 

రావ. జననం 

14-6-1898 పశ్చిమ 

గోదావరిజిలాఏలూ రు. 

నివాసం వీజయవాడ. 
ఉపాధ్యా యు; లు. 

క్విట్ ఇండి. యా 

ఉద్యమంలో పాల్గొ 

_ న్నారు. రిమెర్స్ మున్సీ 

బంకా గోవిందరాజులు 

తండ్రి వెంకటస్వామి. జన్యస్టలం విజయవాడ, 

ఉప్పు సత్యాగహంలో పాల్గొని, 7 6.1980 నుంచి 

ఏడు నెలల కఠిన శిక్షను, రాజనుం[డి, తిరుచునాస్లి 

జె జైళ్ళలో ఆను భవించారు. 

బంకా కొండలు 

విజయవాడ నివాసి. 10.2.1941 న నూజివీడులో 

వ్యష్టి సత్యా! గహంలో పాల్గొని, అరెస్టు అయ్యారు. - 

ll. నె 1941 న 20 రోజుల కఠిన స్క్ష, రూపాయ 

జరిమానా విధించారు. 

బడిత అప్పలస్వామి 
పల్ టీచరు. నాటక రంగంలో కృషి చేశారు. 

నివాసం విజయవాడ. వ్యష్టి సశ్యాాగ హంత బసవరాజు రామచంద్రయ్య. 

పాల్గొన్నారు. కోర్టు చేచేవరకు శిక్ష విధించారు. విజయవాడ నివాసి. స్వాతంత్ర సమరంలో 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టు అయి, నెలా | 

సై 

తొ రు, 

4 పది హేనురోజులు జె డై లుశిక్ష అనుభవించారు. వార్ల నారా, 

" | 
ఆ కళ 

బసవరాజు వంకట శ్రీరంగశాయి బసవా వెంకటరమణయ్య 

"తండ్రి రామచంద్రరావు. విజయవాడ వాస్త విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 1982 శాసనోల్లంఘ 

వ్యులు. సశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కొం(గెసు కమిటీ నోద్యమంలో పాల్గొనగా లాఠీచాక్టీకి గురి అయ్యారు. 
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బాయన అవ్పలన్వామి 

తండి కనకయ్య. 

జన్మ స్థలంవిజయనాడ. 

గుమసా. 24_.1_41న 

న్యష్టి సత్యాగ్రహం 
చేసి, అరెస్టుఅయ్యారు 

4-2 1941 న కోర్డు 

ముగిసేవరకు . శిక్ష 

తిరిగి మదాసులో 
రెండుసార్లు న్యషి సక్యా_(గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

11_6=1041 న” రెండు మాసాల కఠిన శిక్ష విధిం 
చారు, మద్రాసు జై జెలులో ఆ శిక్ష అనుభవించారు. 
16.18.1941 న ఆరు మాసాల కఠిన శిక్ష విధిం 
చారు. అలీపురం జైలులో శిక్ష అనుభవింది, విడుద 
లైన పిమ్మట క్రీ ర్తి శేషులైరి. 

wr 

బొయన పాపయ్య వాతుడు 
తండి గురవయ్య ప్మాతుడు,. జననం 1941 

విజయవాడ. వ్యష్టి సత్యా గహంలో విజయవిడలో 
ఒకసారి, మదానులో రెండుసార్లు, మొ తం మూడు 
సార్లు అరెస్టు ఆయ్య్యారు. “2412211 నుంచి 
మూడు నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జె లులోను, యు 

11-6194! నుంచి రెండునెలల కలినశిక్షను మ(దాసు 
జిలులోను 15-8-1841 నుంచి 8 మాసాల కఠిన 
శిక్షను అలీపురం జె జెలులోను అనుభవించారు. కీరి 
శేషులె 0. న! 

బాయన రొములు 
తం(డిరామూూర్రి 

జన శ్రిస్టల౦ ఏజయవాడ. 
వడ్రంగి. ఉప్పు సత్యా 
గహంలో పాలొని, 
5_6-1980 నుంచి 
4=12.19890 వరకు 
రాజమం(డి జె లులో 
కఠిన శిక్ష అనుభవిం 
చారు, వ్యష్టి సత్యా 

విధించి. వదలి వేశారు. 

క్ష్ బ్లాజిల్లా నాంతం[త్య 

(గహంలో పొల్లొని, లారీచార్డీకి గురయ్యారు, కోర్డు 

లేచే వరకు శిక్ష విధించారు. 

బాయని సుబ్బరావు 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 

ప్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 2.241 
నుండి రాజమం డి సెంటటల్ జైలులో 8 వారాల 
కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. ఇండియన్ యూని 
యన్లో అప్పటి పౌదాబొద్ 3 సేట్ విలీనం గావాలని 

సొగించిన ఉద్యమంలో 4-748 న నాల్లేండ్ల శిక్ష 

విధించబడింది; జొరంగావాద్, గుల్బర్షా జైళ్ళలో 

శిక్షలను ఆనుభవించారు. 

తండి రాఘవయ్య. 

గి 
జన్మస్థలం విజయవాడ. సహాయ నిరాకరణంలో 

పాల్గొని, _ 90-$=1922 నుంచి సంవత్సరం కఠిన 
శిక్షను రాజమండ్రి జెలులో అనుభవించారు. | 

బొమ్ముడి నరనింహం 

తండి సోమయ్య. జన్మస్థలం విజయవాడ. 1932 

శాసనోల్లంఘనంలో అరెస్లు అయి, 4-5-1932 నుంచి 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం డ్రి, కన్ననూరు 
జైళ్ళలో అనుభవించారు. కీ _రిశేమలై రి. 

బూరాౌడ వెంకట రమణయ్య 
తం(డి గంగన్న 

పాతుడు, జననం 

1818. విజయవాడ. 

వ్యష్టి సత్యా (గహంలో 

అరెను అయి 8-10-40 

నుంచి ఏడాది కఠిన 
శిక్షను వెలూరు, అలీ 
పురం, లా ది ళ్లా రి 

జైళ్ళలో అనుభవఏం 

చారు. ' . 



శిక్ష అనుభవించారు. 

నయ లయోధదుల భరి/[త' 

బె పళ్ళ సన్నయ్య వా్యతుడు 

తండ్రీ నరసిం 

హం పా్య్యతుడు 

జననం 17.5..1912 

విజయవాడ. వంగి. 
ఉప్పుసత్యా_గహంలో 

అఆ సు అయి, 

ల. 51980 నుంచి 

ఆరు నెలల కఠిన 

ఒక్షను రాజమండ్రి _ 

జైలులో. అనుభవించారు. తిరిగి వ్యష్టి సత్యా 

గహంలో పాల్గొని, 24.60.1041 నుంచి రెండు 

నెలల కఠిన శిక్షను మ్మ దాసు జై లులో అనుభవించారు. 

బె పిళ్ళ అవ్పలస్వామి 

తండి అప్పన్న. 

జననం 1902 విియ 

వాడ. మరు పిళ్ళ 
చిట్టి నాయకత్వంలో 
1932 శాసనోలంఘ 

నంలో పాలొని “లారీ 

చార్తీకి గురయ్యారు. 

వ్యష్టి సత్యా(గహంలో 

అరెస్తు అయి, నూజి 
వీడు సబ్ వై లులో నెలరోజుల శిక్ష అనుభవించారు. 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ కౌలంలో పట్టణ కాం గెస్ 
అధ్యక్షులుగా వుండి, అరెస్టు అయి, నూజివీడు సబ్ 
జైలులో రీ నెలల శిక్ష అనుభ ౨ంచారు. రుం 150 లు 
జరిమానా చెల్పించారు. 

బె బళ్ళ ) నారాయణరావు వ్ 
త ౦; డి నరసిం 

హం జన స్టలంవిజయ 

వాడ. వ్యష్టి సత్యా గ 

హంలో పాల్గొన్నారు. 

కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో అరెసు అయి, 

190 రోజుల జెలు 

2/7 

బై ఎళ్ళ సూర్యనారాయణ 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 1932 శాసనోల్ల ౦ 

నోద్యమంలో పొలొన్నారు. లాఠీచారీ కి గురి 
౧ జ 

అయ్యారు. 

భటం ఎతారొముంయ గ్ 
లం 

విజయవాడ వా _స్రవ్యులు. 1982 శాసనోలై ఎమ్రన 

ఉద్యమంలో లాఠీచార్జి కి గురయ్యారు. 

భవనవిడియాల వాగభూషణం 

తండి సుబ్బయ్య. విజయవాడ నివాసి, అందు షె 

కూడా, ఉప్పు సత్యాగ్రహ పా ల్లొన్నా రు 

17.6 19830 న రెండు సంవత్నరాల శిక్ష వీధించారు" 

రాజమండ్రి, బళ్ళారి జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాందీ. ఇర్విన్ ఒప్పందంతో, 11.8.1931 న విడుద 

లయ్యారు. 18.8.1882 న జాతీయ జెండా ధరించి, 

వూ రేగింపుతో పాల్గొని, తీ వమైన లా శీఛా ఛార్జికి గుర 
య్యారు. తిరిగి 10: 8.1932 నుంచి 16.9. 19 92వరకు 

రాజమం డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

భమిడి విశ్వశ్వరశర్య్మ 

తండి వి శ్ర సతి 

శాస్తు9లు. జనన ౦ 

18.8.1922 తూర్పు 

గోదావరిజిల్లా సుంగండ్ 

జర్నలిసు. క్విట్ 

ఇండియా పేద్యమంలో 

పాల్గొన్నారు. ఆరు 

మాసాల కఠిన శిక్ష, 

రు. $50 ల జరిమానా 
విధించారు.. జరిమానా చెల్లించ నిరాకరించి, అదనంగా 
ఆరు వారాల జె వై లుశిక్ష అలీపు రం జై లులో అనుభ 
వించారు.. 'విశాలాంధి సంపాదక శాఖలో పని చ్లేసి, 
రిమైర్ అయ్యారు. ప్రసుత నివాసం విజయవాడ, 
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భాగవతుల సుబ్బరామయ్య 

తండి వెంకట 

ప్పయ్య.జననం 1889 

విశాఖపట్నం జి ల్లా 

అనకాపల్లి తాలూకా 

ఖసింకోట. నివాసం 

విజయవాడ. ఉస్వు 

సత్యా్య(గహం౦ లో 

పాల్గొన్నారు. 27.6. 

1930 న రెండేళ్ళ 

కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమం డి, తిరుచునాపలి, 

అలీపురం జె సళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ. 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 14 83.1981 న విడుద 

లయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్లంఘనలో పాల్గొ న్నారు. 

80.2. 1882 న అరెస్తు చేసి వదిలివేశారు. “ 

భీమవరవు రొనుచం దరావు 
విజయవాడ నివాసి. “సత్యా గహ ష్య త్రిక సంపా 

దకులు. (పచురజకర్ష. 1982 శాసనో ల్లంఘనంలో 

కాం(గెసు కరపత్రాలు పంచుకుండగా, రక్త ౦ కక్కే 
వరకు పోలీసులు లాకీఛా ర్టీ చేశారు. 

చి నక్ష ఇంచు. మరు వళ్ళ చిట్టి వురఖ అస్పలన్వామి 

తండ్రి స న్యా సి 

పాతుడు. జననం 

27.11.1898 విజయ 

వాడ. సుప్రసిద్ధ జాతీయ 

వాది. “సరార్'గా 

(ప్రసిద్ది చెందారు. స్వాతం 
(త్యసమరంలో (ప్రముఖ 

పా(త్రవహించారుఅనేక 
కార్మిక సంఘాలను, 

స్థాపించారు. ఉప్పు సత్యా గహంలో పాల్గొని, ఐదు 

నెలల కఠిన శిక్షను అనుభవించారు. శొసనోల ౦ఘ 
నంలో. పాల్గొని, సబ్ జై లులో అయిదు రోజులు 

నిర్బంధంలో వున్నారు. “నూజివీడులో వ్యష్టి సత్యా 

గ్రహం జరిపారు. 18 8.1941 న 18 నెలల కఠిన 

శిక్ష, రు. 500 జరిమానా విధించారు. అలీపురం 

వై లులో శిక్ష అనుభవించారు. 18.12.1941 న 
ప్రభుత్వం ఆదేశం మేరకు విడుదలయ్యారు. క్విట్ 

కష్టద్దా జిల్లా నా గతంల త్య 

ఇండియొ ఉద్యమ 5 కాలంలో డి. ఐ. ఆర్. కింద 

అరెస్టు చేసి, 11 8.1942 నుంచి 80.12. 1844 వరకు 

వెల్లూరు నాగపూర్ ,అమరావతి జె జై శ్ళలో డిజనూ గా 

ని ర్చ ంధించారు. మూడొసార్లు శాసనసభకు 

ఎనిషికయ్యారు. 20 సంవత్సరాలు విజయవాడ పట్టణ 

కాం_గెసు అధ్యక్షులుగా, 1862 లో కృష్ణాజిల్లా 

కాం|గసు అధ్యక్షులుగా పని చేశారు. 168.7. 1971 స 

కీర్తి శేషులైరి. 

మరుబళ్ల (భమిరాంబ 

భర ను ప్రసిద్ద న 

జాతీయవాది మరు 

పిళ్ళ చిట్టి అనే అస్పల 

స్వామి. తం డి పోతిన 

నారాయణ స్వే మి. 

స్వస్థలం విజయవాడ. 

15.1. 1941 న వ్యష్టి 

సత్యా(గహంరో పాల్గొ . 

న్నారు రు. 508 జరిమానా, కోరు లేడే వరకు 

జై లుశిక్ష విధించారు. జరిమానా చెల్లి చ నిరాకరించి, 

నల రోజుల జైలు శిక్షను వెల్లూరు జై లులో అనుభ 

వించారు. 

మరుపిళ్ళ అప్పలన్వావిం 

7.9.1917. ప ట్ల 
భ(దుడు. చిన్నతనం 

లొనే జాతీయ భావాల 

(పభావానికి లోనై, 

శాసనోల్రంఘనకా లంలో 

కల్లుకుండలు బ ద్ద లు 

కోట్టిన బాలబ్బందంలో 
చేరారు. 100788 సంవత్సరంలో “బందరు 

హిందూ కాలేజీ విద్యారుల సమ్మెకు సాయకత్వం 
వహించి, కాలేజీ నుంచి బహిమ్మ్యతులయ్యారు. 

విజయవాడ సిటీ సెంటల్ లేబరు లీగ్ కార్యదర్శిగా 

పని చేస్తున్న రోజులలో, పోలీసులు ఆయన ఇంటిపె 

దొడి చేసి, సోదా చేశారు 



న. 

నయరయోధుల భరత 

మరుబళ్ళ రామస్వామి 

తండి భగవానులు. 

వ్యడంగి. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

27.5 1930 నుంచి 

26.11.1980 వ రకు 

ఆరు మాసాల కఠిన 

శిత్త ను రాజమండి 

జైలులో అనుభవఏిం 

చారు. కీర్తిశేషులు. 

తండి సూర్య 

నారాయణరాపు 

తూర్పుగోదావరి 

జిలా ముంగండలో 

1909 లో జనిక్రం 

చారు. 1946 నుంచి 

విజయవాడ వాస్త 

వ్యులు. (ప్రస్తుత నివా 

సం హెధాబాద్. 

పదవ యేట నుండీ జాతీయ ఉర్య్భమ ప్రభావంతో పని 

చేశారు. యుద్ధ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు గాను 

5.5.4] నుండి మూడేళ్ళకు పైగా డిటెన్ చేయ 

బిడారు. వెలూరు, రాజమంశడి జైళ్ళలొ నిర్బుంధింస 

0 ర 
బడ్డారు, అనేక సంవత్సరాలు రహస్య జీవితం గడీ 

పారు. (వజాశకి, విశాలాయ్యధ 

సహాయ సంపాదకులుగా పని చేశారు. సామాజిక, 

దినష్మతిక లలో 

రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలు ఇతివృత్తంగా అనేక 

నవలలు రాశారు. 1961 లో విశాలాంధ నవలల 

సోటీలోను, 1972 లో తెలుగు నవలా  శతాల్చి 

సందర్భంగా సాహిత్య అకాడమి "స్పెషల్ అవార్డును 

పొందారు. 

తండి రామన్న. జన్మస్థలం విజయనౌడ. వ్యష్టి 

సత్యాగహంలో పాల్గొని, 25.7.1941 నుంచి నాలుగు 

నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం జెలులో అనుభవిం 

చారు. 

'ఈ. త వేలు విలువ 

218 

LX ఇల్లి అడ్ క ఇ 

మఠం బాలను(బభ్య్మాణకర్టిణా 
| తండి పుట్టయ్య. 

\ జన్మస్థలం విజయవాడ. 

తన ఇరవయ్యోయేట 

సహార నిరాకర 

శోద్యమంలో చేరారు. 

1921 లో “రాజ 

దోహ నే రానికి 

సంవత్సర౦న్నర 

న. జైలు శిక్ష ఏధించారు. 

1928 నాగపూర్ జాతీయ జెండా సత్యాగ్రహంలో 

ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. .అదే సంవత్సరం 

మరొక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. ఉస్సు 

సత్యా_గహంలొ పాల్గొనగా, 1.5.1980 న సంవ 

తరం జెలు శిక్ష విధించారు. రాజమండి, బళ్ళారి, 

మృదాసు జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. మంచి 

నక్త. గుంటూరు, కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి జిల్లా 

లలో (పజలను తన (పసంగాలతో ఉ త్రెజితులను 

చేశారు 1982 శాసనోల్లంఘనంలో కూడా జైలు శిక్ష 

ఆనుభవించారు. 

విజయవాడ నివాసి. సహాయ నిరాకరణోద్య 

మంలో పాల్గొని; 38. 6.1922 నుంచి నాలుగు నెలల 

కఠిన శిక్షను రాజమండి జైలులో అనుభవించారు. 

మహ్మద్ "పెంట _ 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1982 శాసనోల్లంఘనంలో 

పాలొనిలాకీధారీకి గురయ్యారు. 
౧ జ 

మంగళంపల్లి రాజేశ్వరరావు 

తండి కొమయ్య. 

జననం 28.11.1918. 

బందరు, నివాసం 

ఏజయవాడ.ఆ ముర్వద 

వైద్యు లు. 1928 

సహాయ నిరాకరణంలో 

చేసే తన విదేశీ 

వస్తా్ళలను దగం 
ఎనీ అ. 
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చేశారు. తిలక్ స్వరాజ్యనిధి వసూలు చేశారు. ఖాదీ 
అదం Pa Ca అట ఇళ యాన్ 
(పచ రం గావించారు. ఉప్పు సత్యా_గ్రహంల్ అరెస్టు 

అయి, 12 8 1980 నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను 

రాజమం(డి, వెలూరు జెళ్ళలో అనుభవించారు. 
aud) (a 

మామిళ్ళవళ ల్ల చెంకటజరౌవు 

తండి సతారా మమూ శ జననం 1912 ఎశ్చిమ 

గోదొవరిబిలా ఏలూరు నివాసం విజయవాడ. 1980 

ఉస్వు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. సంవత్సరం 

కఠిన శిక్ష విధించారు. బరా కై జైలులో శిక్ష అనుభ 

విస్తూ క్షయవ్యాధి (గస్తు కావడంతో వెల్లెసే 
శానిదోరియమ్ జై లుకు అ లించా రు. గాందీ 2 - 

ఇర్విన్ ఒస్పందంతొ విడుదలయ్యారు. 

మారం కనకయ్య 

జన్మసలం విజయవాడ. రెండుసార్లు వ్యష్టి 

సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. మొదటిసారి విజయ 

వాడలో 172 1941 న అరెస్టు అయ్యారు 

18.2. 1841 న జాయింట్ మేజసే స్రేట్ కోర్టువారు 

కోర్తులేచేవరకు న్ విధించారు. రెండసారి నూజివీడు 

సబ్ డివిజనల్ మేజపే)ట్ కోర్టులో 25 రోజులు 

జైలు శిక్ష, రూపాయి? జరిమానా విధించారు. 

ముదిలి వెంకటేశ్వరరావు 

తండి జగన్నాధం. 

జన న౦ $.8. 1816. 

విజయవాడ. వ్యాపారి. 

సంఘ సేవకులు. కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంతో 

సంబంధంవుంది. పటణ 

కాంషగెసు ఉపాధ్యక్ష 

లుగౌ, రాష్ట్ర కిసాన్ 

మజ్జార్ పార్టీ (ప్రధాన 

కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. అనేక కార్మిక సంఘాలను 

నిర్మించారు. 1949 లో హెదరాబాద్ సంస్థానం 

నుంచి వచ్చిన కాందిశీకుల సహాయకసంఘం (ప్రధాన 

కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. హరిజన, బలహీనవరాల 
Nn 

ఉదరణకు కృషిచేశారు. ద్ర! 

కృజోజాల్లా చ్వొంతం/ త్య 

తండి గోపయ్య. 

జన్మసలం విజయవాడ. 
థు 

హారిజనుడు. వ్య షి 
అ 

స త్యా గ్ హ౦0 టొ 

ముతం మూడుసారు 

విజయవాడలో ఒక 

సారి, మ (రా సుతో 

రెండుసారు అ రెసు 
ag) య 

అయ్యారు 24.6 1941 

నుంచి పది వారాల కఠిన శిక్షను మే,దాసు జెలులోను, 
6..9._1941 నుంచి ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను అలీపరం 

జె లులోను అనుభవించారు. 
వ. 

మోటూరి హనువుంతరావు 

జ స్మ స లం౦ 

గుంటూరుబిలా' రేపలె 

తాలూకా వెల్లటూరు: 

ఆం(ధలో ఏ ద్యార్తి 

ఊ ద్య మం పుట్టు టకు 

దారితీసిన గుం టూ రు 

ఎ సి.కొలేజీ విద్యార్దుల 

సమ్మెలో ప్రముఖ 

పాత్ర వహించారు, 

రెండవ [పపంచ యుద్ధకాలంలో అరెన్లు వారంటు 

జారీకాగా 1940 నుంచి రెండు సంవత్సరాలపాటు 

రహస్య జీవితం గడిపారు. కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ 

నిర్మాణంలో ముఖ్యపాత్ర వహించారు. 1952 లో 

మద్రాసు శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు. (ప్రస్తుతం 

ఆంధ్ర పదేళ్ శాసనమండలి సభ్యులు. కొంతకాలం 

దినపత్రిక సంపాదకులు. ఆం(ధ 

సదేశ్ మార్కిస్టు కమూూనిస్టు కమిటీ కార్యదర్శి. 
(ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 

“విశాలాంధ్ర 



నయమయరయాధుల భర్భలే 

య డపాటి శివరామయ్య ఉరఫ్ శివాజి 
ap 

తం (డీ సు బ్రా 

రాయుడు. జ నసం౦ 

16 3.1919 గుంటూరు 

జిలా బొపట తాలూకొ 

యజలి." ఫసుత 

నివాసం విజయవౌడ. 

సంఘ సేవకులు. 

మొదటినుంచి అతివాద 

రాజకీ మౌాలలో[(పముఖ 

ప్మాత వహించారు. కార్మిక సంఘాలలో పనిచేశారు. 

వ్యష్టి సత్యా గహ కాలంలో, 26.2.1841 న అరెస్తు 

ఆయ్యారు. విజయవాడ జాయింట్ మేజిస్రేట్ 

డి. ఐ. ఆర్. [కింద 9 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

రాజనుం డి, అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

రాచత నిత్యానంద శర్మ 
cn 

విజయవాడ నివాసి. శాసనో లంఘసంలో పాల్గొని, 

11.1.1982 న అరెస్టు అయ్యారు. ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్ష విధించారు. | 

రావర వెంకట నరింహారాపు 
దం 

తండి సీతారామయ్య. విజయవౌడ వాస్తవ్యులు. 

ఈనామ్దారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

4.7.30 నుండి ఆరు నెలల ఆరు వారాల శిక్షను రాజ 

మండి, తిరుచునాపల్లి, అవలీపుర ౦0 జైళ్ళలో 

ఆనుభవించారు, 

రాయ పోలు సీతారామయ్య 

తండి లక్షి శ్రనర సింహళ స్త్రి. 1896 లో విజయ 

వాడలో జన్మించారు. మ(ద్రాసు యూనివర్శిటీ నుండి 

యల్. యం. యస్. డి గీ పొందారు. వెద్యులు., 

ఉప సత్యాగ్రహంలో ములవరంలో అరెస్టన్యూరు. 

26 5.80) న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధింపబడి, 

రాజమం(డి, వెల్లూరు జై ళో శిక్షను అనుభవించారు. 

ననుభవించి విడు దలయ్య్యారు. 

245 

51.6.89 స రాజమం డి జైలుల్ తీవమెన లా దీ 

చారీకి గురి అయ్యారు. 27.5.శీ! న పూర్తి శిక్ష 

1944 లో కీ రశేషు 

లయ్యారు. 
గౌ 

రాయ] పోలు కిశ్రారామాంజనెయ శాస్త్రి 

విజయవాడ 

వాస్తవ్యులు. హిందీ ఉపాధ్యా యులు. మ (దా సు 

హిందీ (ప్రచార సభ కార్యాలయం ముందు 7 11.41 న 

యుద్ద వ్యతిరేక నినాదాలిచ్చారు. కవ తేదీన నాల్లు 

నలల కఠిన శిక్ష ఏధింపదిడి అ భీస్తరం౦ క్యాంప్ 

శ;లులో శిక్ష ననుభవించారు. 7.12.41 న విడుద 

లయ్యారు. 

తండి (బహా్మానంద శాస్త్రి 

బాయని రాములం 

తండి సోమన్న, జననం 18. 6.100607 విజయ 

వాడ. వ్యాపారి. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో 29.7.1941 

అరెస్టు అయి, నాలుగు నెలల కఠిన శిక్షను అలీపురం 

జైలులో అనుభవించారు. 

రాయని సుబ్బారావు 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 19-241 న వ్యష్టి 

సత్యా(గహం చేశారు... 12.2.41 న 8 వారాల కఠిన 

శక్ష:విధోంచటిడింది. ర 
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రాయవరవు నాగేశ్వరరావు 
తంగడీ వెంకయ్య. జననం 18.5. 1818 విజయ 

వౌడ. మున్సిపల్ కాం (టా క్త ర్. వ్యష్టి సత్యా 
(గహంలో పాల్గొన్నారు. 80, 1.1941 న మూడు 
నెలల కఠిన శిక్ష, “రు. 200 /_ జరిమానా విదించారు. 
రాజమం।డి జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 
1940-41 ల్ విజయవాడ పట్టణ కౌంగెసు 
కార్యదర్శి. 12.7.1971 న కీ 0శేషులై రి. 

రావూరి నరసింహారావు 

తండి నారాయణ. 

తెనాలి తాలూకా పదరావూరు. చ తు, (ప్రస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. చదువుకి స్వస్తి చెప్పి, ఉప్పు 
సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 0. 1080 న 18 
మాసాల కఠిన శిక్ష విధీంచారు రాజమండి బళ్ళారి 
జై ళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాం 3-ఇర్విన్' 
ఒప్పందంతో 11.8.1981 న విడుదలయ్యారు. వ్యష్టి 
సత్యా(గహంలో అరెస్టు అయి, 7,8 1941 నుంచి 
మూడు నెలల కఠిన శిక్షను రాజమండ్రి జై లులో 
అనుభవించారు. 

రాంవిళ్ళ నా గేశ్వరరావు 

తండి కనకయ్య. 

జననం 1913 మార్చి 

విజయవాడ. తాపీ 
కార్మికుడు. వ్యష్షి 

సతా్యా(గ్రహం లో 
146.1941 నుంచి 

మూడు మాసాల కఠిన 

శిక్షను మ (దాసు 

జె లు లో ఆనుభవిం 
చారు. అంతకు ముఎచు వ్యష్టి సత్యాగ్రహం జరిపి 
అరెస్టు అయ్యారు. కోర్డు లేచే వర కూ. శిక్ష, 
రు 150). లు జరిమానా విధించారు. 

రాంపెళ్ళ లక్ష్మణరావు 
తండి వెంకటస్వామి, జన్మస్థలం విజయవాడ. 

వంగి. వ్యష్టి సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 
11.88.1941 నుంచి నెలా పదిహేను రోజుల కఠిన 

జన్మస్థలం గుంటూరు టిరా 

కృష్ణాజిల్లా న్వాతం/త్య 

శిక్షను రాజమండ్రి జై లులో అనుభవించారు. తిరిగి 
మృదాసులో వ్యష్టి సత్యా_గహంలో పాల్గొ ని, 
16.10.1941 న డి. ప్. ఆర్ = [కింద అరెస్టు అయ్యారు. 
9 మాసాల కఠిన శిక్ష విధించారు. అలీపురం జై లులో 
శిక్ష అనుభవించారు. 

లంకా జోగారావు 

తండి రామన్యామి. జననం 1922 పశ్చిమ 
గోదావరి జిల్లా. (పెన్ వర్కర్. రహస్య ప్యత్రిక 
“స్వతంత్ర భారతీ” (పచురణ, పంపిణీలో (పముఖ 
పాత వహిస్తూ, 1941 "నె సెపెంబరు 86 న బందరులో 
కొండేషహ్తూ లక్షీ నారాయణతో పాటు అ రెస్టు 
అయ్యారు. రం రోజులపాటు పోలీసులు వీరీని 
చ్మితపింసలు పెట్టినా, రహస్యాలు చెప్ప నిరాక 
రించారు. 1841 డిసెంబరులో $ నెలల శిక్ష విధిం 
చారు. రాజమండ్రి, అలీపురం. బళ్ళారి జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించాచారు. అనంతరం (ప్రజా స క్ 
విశాలాంధ పత్రికల (పెస్సులలో పనిచేశారు. 
_పెస్సు వర్కర్ల సంఘ నిర్మాతలలో ఒకరు. (పస్తుత 

నివాసం విజయవాడ. 

వడపల్సి సుబ్బారావు 
Sa 

తండి వెంకటస్వామి, విజయవాడ వాస్తవ్యులు' 

తాప్ కార్మికుడు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 

7.6.30 న 10 నెలల కఠినళిక్ష విధించబడింది. రాజ 

మండి, తిరుచునాపల్లి, అలీపురం జైళ్ళలో శిక్షను 
ఆనుభివించారు. 28.11.80 న విడుదలయ్యారు. 

వడిసిన న మరిడయ్య 

తండి ఆసన్న. 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 

క్విట్ ఇండియా వుద్య 

మంలో 18.7.1044 

నుంచి 28 8.1944 వరకు 

రాజమం(డి, అలీపురం 

జెళ్ళలో నిర్చంధితు 
లుగా పున్నారు. 
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నను యాయు ల బరి (క 

వడ్త మూడ నాగేశ్వరరావు 

తండి కాంతయ్య. జససం 21.6.1917. గుంటూరు 

జిలా పెదవడ్లపూడి. నివాసం విజయవాడ, బు(6 కథలు 

చెప్పి జాతీ యోద్యమ ప్రచారం చేశారు. క్విట్ ఇండియా 

ఉద్యమ ౦లో శిక్ష "అనుభవించారు. 
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వాం్యడాసె అప్ప లన్వామి 

తండి సోములు. 

జన్మస్థలం విజయ 

వాడ. వ, డేంగీ. ఉప్పు 

స తా గ హాం లో 

పాల్గొ ౧, 6.6. 1838 

సాంచి ఆరుమాసాల 

కఠిన శిక్షను రాజ 

మండి, అలీపురం 

జైళ్ళలో అనుభవిం MRE ల 

చారు. 15.2 1941 సే వ్యష్టి సతా? గ్రహంలో అరె 

ష్టయ్యారు. 17.2 1841న 25 రోజుల కఠినశిక్ష రు. జి! 

జరిమానా | విధించారు. 

కాం కృష్ణమూ ౦ రి 

తండ్రి వకశేళం. జన స్ఞిస్టలం విజ వయవాడ కరా 

గారంలో ఫిట్టర్. ఉప్పు సత్యా_గహంలో పాల్లొ న్నారు. 

21.6 1930 'నుంచి ఆరు నెలల కఠిన శిక్షను జరం 

పురం, రాజమండి, ఆ అరీపరం జైళ్ళలో అనుభవిం 

చారు. 

వి. లక్ష్మణ ౩రొె వు 

జన్మ “౯౦ విజయవాడ. వ్యషి సత్యా(గహంలో 

పాల్లొనా ఎరు. 

అరేస్టుచేసి, విజయవొడ జాయింట్ మేజి'సే)ట్ 

కోర్టులో శిక్ష విధించారు. రు 100/లు జరిమానా 

విధించారు. 

వి. వి. నరసింహం 

జన్మస్థలం విజయవాడ. 1940-41 వ్యషి సత్యా 

ధహంలో పాల్గొన్నారు. విజయవాడ జాయింట్ 

జిస్ట్రేట్ క్ కోరులో డి.ఐ.ఆర్ (కింద ఆరు నెలల 

వంక శిక్ష, రు స) జరిమానా విధించారు. తిరుచునా 

పల్లి జై జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. 

27.8 1941 న డి ఐ. ఆర్ (క్రింద 

వి. చెంకటరామశా స్రీ 

తంగడి రఘురామకా త్రీ. అడ్వకేట్ 30.12.40 

నుండి 15.12 41 నకు యుద్ధ వ్యతిరేక కార్యకలా 

పాలకు గాను డిమెన్ చేయబడ్డారు. “నెలూరు, జ లులో 

డిటెనూూగా ఉన్నారు. అనంతరం ము కొంతకాలం 

పాటు వెలెసీ శానిటోరియం. జైలులో డిశన్య్యూగా 
గంగా 

నిర్బంధించారు. 

వి. సదానందం 

తండి యజనారాయణ. బెజవాడ వా సవ్వ్యులు. 
చ్ 

అలన 

కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పొలొన్నారు- 2.9.42 
౧ 

నుండి అలధీప్పు: క్యాంప్ జై లులో 6 నెలల శీ వారాలు 

కఠిన శిక్షసను భవించారు. 

వెల్లంకి వి శ్వశ్వరరావు 

. తండి బసవయ్య. 

జన్మస్థలం గన్నవంం 

తాలూకాకలవపాముల. 

నివాసం విజయసొడ్స, 

చేరారు. యుద్ధ వ్యతి 

రేక చర్యలకు గాను 

140 జనవరిలో కలవపాముల. నుంచి. కదలరాదని 

(పభుత్వం ఆంక్ష వధించింది డి. ఐ. ఆర్. (కింద 

6. 10.1941 నుంచి 11.8.1842 వరకు వెల్లూరు 

జై లులో డిశున్య్యూగా పున్న్నారు. జై లులో 19 రోజులు 

నిరాహారదీక్ష సాగించారు. పి. సీ. సి సభ్యులుగా 

పశ్చిమ కృష్ణా కాం(గసు సంఘ సంయు కృ కార్య 

దర్శిగా ఎన్నికయ్యారు మునగాల, కళింగపట్నం 

తు పోరాటాలలో పాల్గొనా న్నరు. కృష్టా 

జిల్లా రై తు సంఘం అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. రజా 

కోర్తకు వ్యతిరేకంగా నై నె జాం సరిహద్దు గ్రామాలలో 

సాయుధ దళాలను సమీకరించడానికి సహో యపడ్డారు. 

కమ్యూనిస్టు అభ్యర్థిగా రెండుసార్లు రాష్ట్ర శౌసన 

సభకు ఎన్నిక య్యారు. 

జమిందా* 
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వెల ౦కి విరరాఘవయ్య 
దొ 

తండి వెంకటరత్నం. స్వ్మగామం గన్నవరం 

తాలూకా కలవపాముల. (ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 

మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులగా పనిచేసి, రితైర్ 
అయ్యారు. దివితాలూకా (శ్రీకాకుళం లో 145, 1932 న 

కలప ముందు పికెటింగ్ చేసి, తీవ్రమైన లార్రీ 

చార్జీకి గురయ్యారు 22.6.1982 నుంచి ఆరు నెలల 

కత్రిన శిక్షను రాజమం; డి జైలులో అనుభవించారు, 

ఉపాధ్యాయ ఉద్యమంలో పని ని చేశారు. 

వేదాంతం శివసు.బహ్మణ్యశాన్త్రి 

విజయవాడ వాస్తవ్యులు. ఉప్పు సత్యాాగహ 

ఉద్యమంలో 19,6.30 న రెండుసంవత్సరాల కఠిన 

శిక్ష విధించబడింది. 

తండి కుటురబ 

రావు. జననం15.8 21 

గుంటూ రొజిల్లా స తెన 
ag) pane. 

మన పెంపక 

తండి వెంకట రమ 
ణయ్య. నివా సం 

విజయవాడ. కికట్ 

ఇండియా ఉద్య మంలో 

(ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. 2_11_ 1942 నుంచి 

రెండేళ్ళ కఠిన శిక్షను అలీపురం క్యాంప్ జై లులో 

అనుభవించారు. ఖాదీ (పచారం, వయోజన విద్యా 
కేందాలు నిర్వహించారు, పలుమార్లు ముని సిపల్ 
కౌన్సిలర్ గా ఎన్నికయ్యారు. . 

తంగడి నారాయణ 

స్వామి. జన్మస్థలం 

విజయవాడం కాంటా 

కరు. వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలొ రెండుసార్లు 

అరెసు చూదు. 

మొదటిసారి. 14-6- 

1941 మం రెండు 

నెలలు మ (దాసు 

జెలులో శిక్ష అనుభవించారు. రెండవసారి 15.8. 
1941 నుంచి అలీపురం జె జైలులో ఆరు నెలల కఠిన 

శిక్ష అనుభవించారు. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో పాల్గొని, 2.11..942 నుంచి రెండు ఎండ్ల 

కఠిస శిక్షను అలీపురం జైలులో అనుభవిం వారు 

నీలం రామమూ ది 

తండి నారాయణ, 

జన్మస్థలం విజయవాడ, 

కౌర్మికుడు. ఉప్పు 

స త్యా(గహ౦ లో 

పాల్గొని, ఆరుమాసాల 

కఠిన శిక్షను £27_గ్రఎ 

1980 ను ౦చి రాజ 

మం॥డి, బి భారి 

జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 1941 వ్యష్టి సత్యా 

(గహంలొ అరసు అయి, మరొక ఆరు నెలల జైలు 

శిక్ష అనుభవించారు. క్రీ రి శేషలై రి, 

న్స 
శ్రవురవు విరభ దరావు 

తండి నరసరాజు. జన్మస్థలం విజయవాడ, ర తు. 
శాసనోల్త ౦ఘనంలో పాల్గొని, 10.7. 1886 ముంచి 
ఆరు నెలల ఆరు వారాల 'కతీన శిక్షను రాజమండ్రి, 

అలీపుఠరం జె జెళ్ళలో అనుభవించారు. 

సయ్యద్ హబిబుల్లానా “బాబ్ 

త ౦డీ మహమ్మద్ ఆజీజు ల్లా. విజయవాడ వాన 
లీ 

వ్యులు. శాసనోల ల్ల ంఘనోద్య మంలో పాల్గొనా న్నారు. 



నమరయాధుల బోరి (క్రో 

198_8-82 న ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, రు, 25 లు 

జరిమానా విధించబడింది. జరిమానా చెల్లి ంచారు. 

రాజమండిజె ల్ల లో నిర్భంధింపబడ్డారు. 22 10-32 న 

విడుదలయ్యారు. 

సతి రొజు రామ్మూరి 

తండి సోమసుందరం. జననం 1890. పశ్చిమ 

గోవావరి జిల్లా తాడేపల్లి గూడెం పడమటి విప్పరు. 

(ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 1028 నుంచి 1942 

వరకు అని్ని వుద్యమాలలోను పాల్గొని, అరెస్టు 

అయ్యారు. 1825 నాగపూర్ జెండా సత్యాగ్రహ హం 

పాల్గొని, జె జె లుశిక్ష అనుభవించారు. 1980 ఉప్పు 

సతో (గహంలో అరెస్టు అయి, అలీపురం జై లులోను 

1992 శాసనోల్లంఘసంలో పాల్గొని "వెల్లూరు 

జై లుల రోను, "వ్యష్టి సత్యా_గహాంలో పాల్లొని, 

వెల్లూరు జై లులోను, 1942 క్విట్ ఇండియాఉద్యను 

కోలంలో "డెశెన్యూగా వెల్లూరు, కోయంబత్తూరు జై జైళ్ళ 

లోను మొత్తం తొమి్మిది" సంవత్సరాల “జ జై లుశిక్ష 

అనుభవించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కాం(గెసు 

సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు, 

అల్లి 
స _ిరౌజు మంగమ్మ 

భ్ ర్త రామూ రీ రి. జననం 1894. స్వస్థలం 

సశ్చిమగోదావరి జిల్లా పడ మటి ఏప్ప. రు. _పనత 

నివాసం విజయవాడ. ఉస్పు సత్యా(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. 1982 శాసనోల్ల ంఘనంలో పాల్గొని, నెలల 

కఠిన శిక్షను వెలూరు, "్యన్ననూరు జై జైళ్ళలో. అనుభ 

ఏంచారు. మరోకమారు అరెస్టు అయి, నెలరోజులు 

సట్ జె జైలు నిర్బంధంలో ఉన్నారు. 

సంపత్కుమార 

చెంకట రంగనాధావార్యులు 

తంగడి పెద వేంకట 
రంగా చార్య ఆయ్యం 

గారు. జననం 19 -4- 

1901. కారనాడ పెద్దా 

పురంజమీందా రుకుటు9 

బ గురువులు. నివాసం 

విజయవాడ. జలియన్ 

వాళాబొగ్ దురంతాలకు 

నిరసనగా పెద్దాపురం 

స్కూలు విద్యార్థుల సమ్మెకు నాయకత్వం వహిం 

చారు. 182. లొ కొాంధిజీ రాక సందర్భంలో వాలం 

టీరుగా పనిదేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు సహో 

ధ్యాయి. మన్యం పితూరికి అవసరమైన సహాయ. 

సహకారాలు అందించారు. తాయపత గహీత, 

సాగి గోపాలకృష్ణ మూ రి 
ధి ఎం 

తండి రామసోమయాజులు. నివాసం విజయవాడ. 

వ్యాపారి. 162-1941 న విజయవాడలో వ్యష్టి 
సత్యా(గహం చేసి, అరెస్టు అయ్యారు. తిరిగి 11- గ్ర 

1941 మదాసులో వ్యషి సత్యా గహం చేసి, మూడు 

నెలల కఠిన శిక్షను మృదాసు జెలులొ అనుభ 

వంచారు. 

మహవీర్ సింగ్ 

నివాసం విజయవాడ. సహాయ నిరాకరణంలో 

పాల్గొని, శీ0_ 61022 నుంచి నాలుగు నెలల కఠిన 

శిక్షను రాజమండి జె జెలులో అనుభవించారు. 

సుందర వెంకట రామయ్య 

తండ్రి నాగభూషణం. విజయవాడ వాస్తవ్యులు. 

ఉప్పు. 'సతా(గహంలో పాల్గొన్నారు. రాజమం, డి, 

వెల్లూరు జైళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. గాంధి*=ఇర్విన్ 

ఒడంబడిక ననుసరించి 14=9_31న విడుదలయ్యారు. 

డా॥ శవ లెంక మల్లి కార్టునరావుగారితో కలీసి “పీపుల్ 

హాస్పిటల్” ను స్థాపించారు. 1932 శాసనోలి ౦ఘ 

నొద్య మంలో తీవంగా గాయపడినవారికి వైద్య 

హాయం చేశారు. : 



తండీ వెంకట 

చలపతి. జననం 20.4. 

విజయవాడ. 1930 

ఉప్పు సత్యా గహం 

లొను, 1932 శాన 

నోలంఘనం లోను 

పాల్లొన్నారు. కట్ ఇండియా ఆ 
a) 

ద్య మంలో నూజి 
వీడు, వజయవాడ సబ్ జె ళ్ళలో నిర్చ-ధించబడ్డారు. 
పశ్చిమ కృష్టా కాం గను సంఘ కార్యదర్శిగాను 

ణా 

హిందూ సేవక్ సమాజ్లోను పనిచేశారు. 

వీశ్రంరాజు సీతారావమ్మ 

భర్త సుబ్బారావు. తం(డి ముళ్ళపూడి వెంక 
పేశ్వరరావు. జననం $._8_1920 గుడివాడ తాలూకా 
వెంట్మపగడ. నివాసం విజయవాడ. కిట్ ఇండి మా 
ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. నాలుగు నెలల కఠినశిక్ష 
రు. 200/_ లు జరిమానా విధించారు. జరిమానా 
చెల్లించ నిరాకరించి, మొ తుం ఆరు మాసాల శిక్షను, 
వెల్లూరు జైలులో అనుభవించారు. 

సేలం జిలా 

నామ గి రి పేటలో 
4.7 1825న జననం. 

(పసుత నివాసం 

విజయవాడ. 17 సం॥ 
రాల వయస్సులోనే 
హెసూ్యూల్ విదా 

రగా 1942 క్విట్ 
ఇండియా ఊద . 

మంలోచేరారు బళ్ళారి, హగరితాలూకాఎలొ పదిరోజులు 
స్వాతం త్య ఉద్యమ భో చార 0చేసిన తర్వాత 
19-10-42 న 12 మంది యువకులతో కలిసి శాసన 

రి ్ ప స కళ్ళా జిలా సాంతం [తో 

ధిక్కారం చేసి బళ్ళారిలో ఊరేగింపు జరిపారు. 
పోలీసులు అకెను చేశారు. 2॥ వ తేదీన మూడు 
మాసాల కఠిన భ్, 50 రూపాయల జరిమానా లేక 
15 రోజుల అదనప్ప శిక్ష పీధింపబడింది. 
చెల్లి ౦చ నిరాకరించారు. బళ్ళారి జెల్లో శిక్ష అనుభ 
వించి 28_1.48 న విడుదలయ్యారు. 1948 _ 44 
విద్యా సంవత్సరం ఆఖరివరకు చదువు నుండి డిచార్ 
చేయబిడ్డారు. తర్వాత తిరిగి విద్యాభ్యాసం కొనసా 
గించి. హిందీలో రాష్ట్ర భాష విశారద, కాశీ 
హ్ందీి విశ్వ విద్యాలయంలో ఎం. ఏ. ఎల్. ఎల్. బి. 
పెట్టా పుచ్చుకొన్నారు విజయవాడ కౌకరపరర్తి భావ 
నారాయణ కళాశాల _పిన్సిపాల్. “అనంతప్పరంబిల్లా 
స్వాతం త్య సమర చరిత్ర” రచనకు వీరిని ఆంధ 
(పడేళ్ (పభుత్వం నియమించింది. 

జమానా 

నరసింహం. విజయవాడ 
ఇనాందారు. ఉప్పు సత్యా గహంలో 
9.7 80 న ఆరు నెలల కశిన శిక్ష, 

రు. 50/.లు జరిమానా, చెల్లించని పక్షంలో ఆరు 
వారాల కశిన శిక్ష విధించబడింది. 
తిరుచునాపలి జెళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 

రాజమం (డి 

ర్రిత్రు అయ్యారు. ఆంగ విద?కి స; సిచెపి) హిందీని ww ర 
య ల 0 లా అభ్యసించారు. 1880లో ఉప్పు సత్వాగహూ దళంలో 

చేరారు. విదేశవస్త్ర దుకాణాలు, కలు దుకాణాలవద 
యం యు పికిటింగ్ చేళారు. ఆంగ పభుత్వం 

a Pa © ణ్ య లో ౧ కౌంటగెస్ వలంటీర కు అన్నం పెట్రినవార్ని శిక్షించేది ag) 
ద 

అంచేత్ర మొగలితురు (గామంలో వీరు మాదాకవళ 

ఆ రోజులో 

త 



నమరదూగుల, బోరీ (క త్రో 

ఎతి మిగతా వలంటీర్ల తో కలిసి సంచుకు త్రిన్సార 
బర్త ow 

1980 మేలో వీరిని ఫీదువరం తాలూకా సిదాప్పురంతలో 
థి 

అరెస్టు చెసి $ నెలలు శిక్ష విధించారు. రాజమం 

రాయవెల్లూరు, జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. రాజ 

నుండి" జై లు లో భగత్ సింగ్ 

విజయకుమార్సి నా, జయదేవ్కపూర్, శివ వవర్మలతో 
జ లా 
నొన్స్న్ హితం 

ళ్ లో ల్ జ య న కౌళీసట్నపు కొండయ సంపాదకత్యాన వెలువడిన 

హాస్య పిక “పీరభారత్” పంపకం ఏర్వాటు 

కా సేవారు. 1988లో కలకత్తా కౌ 
ని 

అక్కడ అరెస్తు చేయబడి కాన్న చ ఆలీపూర్, 

1. 
సహాచరాలు 

ఏర్పడి వీరికి ఏప వభావాలు కలిగాయి 
గార 

డమ్ డమ్ జె శ్రోలో న్నారు. 1984లో కమూ, (నిను 
| కా! ల 

ఉద+మం వెప మొగ్గారు. కాం(గసి సోషలిసు 
(అ యు ౧ 

పారీలో చేరారు. మా ర్కి_ సజం (పేచోధించా రు. నరా 

టురిం తాలూకా కాం గెస్ అధ్య త్తులుగా ను, కార్యదర్శి 

గాను చాలాకొలం పనిచేశారు. 1938లో కాళీపట్నం 

జమిందారీ వ్యతిరక పోరాటానికి రె తులను సమిక 

రించారు. రెండో (ప్రపంచయుద్ధ కాలంలో. జిల్లా 
కమూ మ్యూనిస్టుపార్టీ కార్యదర్శిగా "వండి, రహస 

జీవి తం గడుపుతూ యుద్ధ వ్యతిరెక ఉద్యమ నిర్మా 

కానికి కృషిచేశారు. 1949లో వీరిని అరెస్తుచేసి, రాయ 

వెలూరు, తంజావూరు, జైళ్ళలో 1944 వరకు డిటె 

నూూగా వుంచారు. 1948లో తెలంగాణా వుద్యమంలో 

0. 

రహస్యంగా వుండి పనిచేశారు. 1957లో సర్సాప్పురం 

నియోజక వర్గ ంనుంచి వాల్ల మెంటు సభ్యులుగా 

ఎన్నికయ్యారు. "1962 ఐరకూ సభ్యులుగా పున్నారు. 

పీరు (పజాసంఘాల నిర్మాణంలో ను నూ, ౧టు ఉద్యమ ముం 
ల Qs 

తొనూ పనిచేస్తున్నారు. (ప్రస్తుతం నివాసం విజయవాడ. 
_— ఇ 

ఉదరాజు మాణిక్యాంబ 
(ఈ) | 

తండి సెడీంపెల్తి 

. చొపిరాజు. వీర్నిగామం 

తూర్పు గోదావరి క 

మ అమలాప్పరం 

కావన్నెచింత్రల 

డి ఉదరాజు 
(క. 

రామం గారి పత్తి. 

1980 నుండి భ ర 
ఇ ళ్ ON "శాలి 

రామంగారితొ చాటు 

eye 

౧ 

UT? గ్ర 

శ్ 

22] 

బ్ జాతియ ఉద్యమంలో పాల్గొగా రు. 1981 తో నిదే 

పనా లయాల వద, కలు దుకాణాల వద పికిటింగ్ 
end ద UP తో త బ్ న డొ 

చెశారు. 1982 లో ఖ్రమవరం డిపూూట కలెక్ష 
(a) 

కార్యాలయం పె జండా _్రుతిష్ట చేయగా, 10 మాసొలు 
(SA ' oe 

శిక్ష విధించబడింది. రాయవెలూరు, కస్నెనూరు 
క్ష్ ౧ | 

జె ళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 10886 లో కాళీపట్నం 

జమీందారీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పంచలాది మపాళ 

లతో సత్యా గహం జరిపారు. అరెసు చేసి కొద్ది 

రోజుల తరవాత ఎడుదల చేశారు. 1940 లో కమ్యూ 

నిసు పార్టీలో చేరారు. మహిళా సంఘాలతో. ఫెని 
క 

ళా ది శారా క జి . కొట నొగభూషణంల 

ష్ 

భా G Cc 

Boggy (క్ రల 
ర 
4 
EE 

ta] Cc 

రి 
౨4 6 

a) గ క్ శా 

పాష నెలల కఠిన శిక్ష 

అనుభవించారు. ఉప్పు సత్యా(గహంలో కూడా 

పాల్గొన్నారు. ఆరు నెంల రు. 50)... 
జరిమానా విధించారు. రాజముం(డి, అలీప్పరం జెళ్ళలొ 

శిక్ష అనుభపించారు. 

క్శ్రిసె శిక్ష, 

కొడూరు సీతారామాంజనేయులు 

అండి రాంభొ ట్లు 

జససం ] 15 వ్ 1§14 

దిన తాలూకా సెంగి 

గడ. _పసుతని వాసం 
అనాను 

బందరు తిలక్ చౌక్లో జరిగిస కాంగెస్ బహిరంగ 

సభకు హోజరె, లారీఛాదీకి 
ల ఎవ. జ 
వసా లయాల ముందు, కలు దుకాణ 

టీ 



జైలులో అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
(పముఖసా(త వహిస్తూ, అజ్ఞాతవాసంలో గడిపారు. 
గాందిజీ ఆదేశానుసారం 1944 అక్షోబ రులో త్రసకు 
తానుగా పోలీసులకు లొంగిపోయారు. శనికి _ 1945 న 
జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు అయిదు సంవత్సారాల కశిన శిక్ష 
విధించి, అండమాన్ జెలులొ శిక్ష అనుభవించాలని 
ఆదేశించింది. రాజమండ్రి జైలులో ఛ్ 

 విస్తుండగా, 48.1845 న హెకోరురో కేసును కొట 
వేయడంతో విడుదయ్యారు  “ 

120. 7 = 1812 దివి 

' అవనిగడ. 

1921 తో గాంద్ిజీ 

నిజొమాజాయు వచి 
చీ 

సప్పుడు, ఈ అనాధ 

బాలుడు మంచిచెడ్డలు 

కాశీనాధుని నాగేశ్వర 

క. అప్పగించాడు. రావు, అయ కదన దేవర క 

సత్యాగ్రహంలో అరెస్టయి, ఆరుమాసాల కఠిన 

అనుభవించారు. 1946 నావికా తిరుగుచాటులోకూడా 

పాల్గొన్నారు. 

వోతిన గణవతిరావు పా(తుడు 

చేసిన ప్రముఖులలో ఒకరు. మొత్తం అయిదుసార్లు 

జె లుకెళ్ళారు. 1928 నాగపూర్ జాతీయజెండా సత్యా 

హం అరెస్టు అయి, 6 నెలల జె జై లుకిక్ష అనుభ 

చారు. ఉప్పు 'సక్యా గ్రహంలో అరెస్టు అయ్యారు. 

ఆరు నెలల కశిన శిక్ష, రు. 50 జరిమానా విధించారు. 
రాజమం, తిరుచునాప పర్లి అలీపురం జె జె శ్ళరో శిక్ష 

అనుభవించారు. వ్యష్టి స్త త్యా_గంలొో చాల్లొనా న్నారు. 

6..1=1941 న ఆరువారాల కఠిసశిక్షను, రుం 100 | 

జరిమానా చెల్లించకపోతే 

ఆరు మాసాల జెలు శిక్ష అనుభవించాలని క జ 9 

జరిమానాను ఏధించారు. 

శాసించారు- 

రాజమందీ, వెల్లూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

17-1941 నుంచి 2ి2ి=1స+1041 వరకు డి. ఐ.ఆర్. 

(కింద వెల్లూరు జై లులో డి అన్య్యూగా వున్నారు. 

క్విట్ ఇండియా. పుద్యమ కాలంలో 11-8-1942 

నుంచి వెల్లూరు, నాగపూర్ జైళ్ళలో పిజెన్యూగా 

నిర్భంధించారు. విజయవాడ మున్సిపల్ చె ర్మోన్గా 
వట్లణాభివృదికి ఎంతగానో తోడ్చడారు. కీ రిశేషులె రి టి కం. 6 లావ ర * 



నమరయోధఢుల చర్విత 

మ 

తండ్రి కోటేశ్వ 

రరావు. విజయవాడ 

నివాసి. వ్యాపారి. 

పొన్నూరు వీరఠరాఘవగు ప్త 

క్విట్ ఇ౦ డియా 

ఉద్యమంలో పాల్షొ 

న్నారు. 79- 1042న 

ఆరు నెలల కఠిసశిక్ష 

విధించారు. అలీప్పరం 

జెలురో నిరాహారదిక్ష వహించినందుకు అదనంగా 
యా 

) iy 

నూరు రోజుల జెలు శిక్ష విధించారు. 1821043 స 
| (ca 

బెయిర్ పె విడుదలయ్యారు. 
ల 

గే ళ్ > wu 

శ్రీ పెరంబూథూరి సుభ్మదమ్మ 

బుచ్చయ్యాచార్యులు 

గారి పత్ని. 1012 లో 

జన్మించారు.విజయవా 
కార ఇ భష ae 
వాస్తవ్యులు. మృదాను 

సేవాసద న్ సూప 

'ర్నెంటుగా పనిచేశారు. 

అప అపా. అటుల కారి 
ఉసాఎ సక ఆ కాండ 

we] 

నుండి ఆరు నెలల జెలు 

అనుభవించారు. తిరిగి శాసనోల్లంభఘనోద్యమంలో 

పాల్తొన్నారు. ఒక సంవత్సరం కఠిన శిక్ష ఏధించ 
౧ క . . ) 

బడింది. జెలురో ఉండగానే (చయివేటుగా పరీక్షలకు 

కూర్చుని _గాడ్యువట్ అయ్యారు. 

తండి. వెంకట 

సామి. జనసం 1908 
oo! 

విజయవాడ. పసాదు. 
Fal జల శ్ అటి ఇల _ Pn ల 

ఉప సక కప 

సమయంలొ గాంధి 

పార్కులో జరిగిన 

కాం గను బహిరంగ 

సభను భగ్నపసరచ మని 
టు వ / ట్ర se వ 

పోలీసులు. (పలోభ 

9 
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పయత్నించగా తిరగబడి జాతీయోద్యమంలో ట్ 
ED or టా? 

చరారు. ఉప ఇసతాషగహంలొ పాలని ఆధునూసాల 
ఉం వ్ 

కఠినశీక్షను రాజమం(డి జె లులో అనుభవించారు. 

తరిగి 1992 శాసనోల్లంఘనంలో పాల్గొని, లాలీ దెబ్బలు 

తిన్నారు. వ్యష్టి సత్యాాగహంలో 25_1-1941న 

అరెస్టుణయఐడి 10 రోజులు శిక్ష, రు.10|-లు జరిమానా 

విధించగా విజయవాడ సబ్ జై లులో నక్ష అనుభ 

ఏంచారు. తిరిగి 1041లో వ్యష్టై సత్యాగాహంలో 

పాల్గొన్నందుకు అరెస చేసి, 192 1841న మూడు 
౧ జం 

వారాల జె లుశిక్ష విధించారు. 5 
(cm 

3 గట్ ఇండియా ఉద్య 
| | ల గ 

మంలో హాస్య జీవితం గడుపుతూ 'టిటిష్ వ్యతి రెక 

(పచారం సాగించారు. 15_8_1972స కేంద ప్రభుత కం 

జారీచేసిన “తామవ్యతి (గహీత. 

మలెల శ్రీరామమూ రీ 

తండి శేషయ
్య, 

తెనాలి - తాలూకా 
పిడప్మరులో 1907 

జూలె 25 స జని కం 

చారు. నివాసం విజయ 

వాడ. పాంతికేయులు. 

ఉప్పు సత్యాాగహం 

తోక నెలల 8 

వారాల కఠిన శిక్షనురా జమం డి, అలీప్పరం జెళ్ళలో 
యం 

అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలా అండర్ 

గౌంద్కు వెళ్ళారు. ఇలు రెండు సార్లు సోడ్రాచేశారు. 

ఖ 
లో 

“దిజయవాణి” దారపత్రికకు 1948 నుండి సంవాదకులు. 

పటణ, రాష్ట కౌం(గెస్ కమిటీ సభ్యులు. 
(అ) ty 

1 

బండి శీతారామ్ 
ఖీ 

త౦ డి సద 

సయం". జసనం 1914 

గొండ జిలా ద 

కాజయవాడ. న జాం 
Pn న 1 7 - వై 

వ సతి రక పోరాటంలో 



224 క్చజ్ల జిల్లా న్నా తం (త్య 
కాండ (పతిఘటనకు ఏర్పడిన సాయుధ దళానికి బొొడువలి కృషమూ రి 
నాయకత్వం వహించారు. 20.1.1846 నుండి. ఆ 0 రం యాం 

9..8-1948 వరకు నల్లగొండ, హెదరాదాద్ జె శృలో 
య (cman (Ce 

న్న అర్య మో రొ ను ఏక్ష అసుభపించా 

వారా వాచం 

ETE త ౦ (డి 

wi NY ri గారలు సక Mra Ea ల్ న్్! ern లాలి న న oe aes 
వజయవా శరా wut" ఆ జమం(డి సెం|టల్ me పు (1 ఆపరు 

బన్మిం చాకు మ. శిక్ష అనుభవించారు. 

ఉస్వు సత్తా 

గ పహాూంలా 

పాల్తొనా రు. 

116. 1980: 
రెండేచ్భకతిన x 
శిక్ష విధించారు (గహంలో అరశెను 
గాంధీ .ఇర్విన్ 

అయారు. 2_6. 30 ఒప్పం దంతో 
న్ మప 

సుంచి 2121980 [001 మార్చిలో విడుదలయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్ల ౦ఘ 

నంలో _ అరెస్టు అయి, సంవత్సరం కఠిన. శిక్ష 
త సలిలం దు టె సై ఈక వ్ ఇ గ 

' శ డొ ' 

81. 51982 నుంచి ౮ జమం[(6 జైలులో. అనుభ ఆరుమాసాల కఠినశీక్ష అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా 
వించారు. ఉద్యమంలో కూడా పాల్లొన్నారు. 

. శే. 

విజయనాడ తాలూకా నివిధ | గామాలు ్నే . 

అన్న సూర్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. అరెస్టు చేసి సబ్ జైలులో ఆరు నెలలు 

వుంచారు. os 
బజయవాడ తాలూకా ఉప్పలూరు వా _స్తవ్యు లు. ny 

విద్యార్థి నాయకలు. యుద్ధ వ్యతిరేక ౩ కార్యకలాపాల్లో అనుమోలు కోటేశ్వరరావు 
పాల్గొన్నారు. 25-9-42 నుండి, 2గ44ల్లి పరకు తండి వెంకటప్పయ్య, జన్మస్థలం విజయవాడ 

అలీపురం, బళ్ళారి జెళ్ళలో నిర్బధింపటబడ్డారు. 1942 తాలూకౌ పునాదిపాడు. రైతు+ 228-1941 న వ్యష్టి 

ఆగస్తులో ఉప్పులూరు రైల్వే సెషన్ పె సిన దాడిలో సళ్యా_గహంలో పాల్గొన్నారు. నూజివీడుసబ్ డివిజనల్ 

ఖాకీ 

తట 



ఆ అం a లలా వ 

నయురయూాఢుల చర్య 

జిస్టైంట్ 9-4=1941 న మూడు వారాల కశినేశిక్ష 

రు. 15 |[— జరిమానా విధించారు. 24-8-1941 న న 

మదాసుకో వంష్ స్మత్యా_గహంలొో పాల్గొని మూడు 
కాలాను జ yp 

_ 

నెలల కశిసశిళ్లను మడాను, అలీప్పరర' జెశ్ళలో 
(sa 

అసుభవెంజూాచు. 

t 

ఈ డు గంటి వెంకట రత్నమాంబ 

పనవుకూరు. "వేముల దశ “ధరా మయ్య గారి పుతిక 

క్ చ రండరాముయ్యగారి సత్తి. 1948 లొ ఉద్యమంలో 

పాల్తాని, ను నెల రోజులు జైలు శిక్ష అనుభవం 

చాలు. ద మె ఆం(థ రాష్ట్ర ౩ కాం స్ అసెంగ్షి కార్య 

మర్మ న భు కారాలి గా పని చేశారు. ఆంధ రాష్ట్ర రై రెతు 

సంఘు ఉ పాధ్యక్షురాలుగాను. ఆం[ధ మహాజస సభ 

సభు[రాలుగానూ, ఆంద దేశ (గ్రంథాలయ 
భా 

సంఘ  తార్యసర సభ్యురాలుగానూ, ఆంధ్రరాష్ట్ర 
౧ 

మహిళా సంఘ కొర్గపర సభ్యురాలుగా నూ, కృష్ణా 

జిల్లా మహిళా సంఘ కార్యదర్శిగానూ, పనమకూరు 

(గాను పంచాయితీ సంఘా ఘాధ్యక్షురాలుగాసూ పనిచేశారు. 

పెససుకరారు (గ్రామాభివృద్ధికి పొటు సడా డారు. కీర్త 

"శ్రమలు. 

ఈడ్పుగంటి నివమూ రి 
జుట్ల 

ఆజయవాడ తాలూకా పెనమకూరు వా స్తవ్యులు= 

ఎం. ఏ- యల్. యల్ - ని. 1982 ళా శాసనో ల్లంఘ నోద్య 

“చుంతో పాల్లొని జె లుశిక్ర కను అనుభవించారు. 

ఉప్పలపాటి వెంకటేషగిరిరౌ వు 

తండి అప్పయ్య. విజయవాడ తాలూకా చోడవరం 

వా _స్తవ్యులు. రై రెతు. 4-441 న వ్యష్టి సత్యా
(గహంలొ 

పాల్లొనగా 9-441 స 15 రొజుల కశిన శిక్ష రూ. 50 

జరిమూ నా, చెల్లించని భక్షంరో మరో 15 రోజుల కఠిస 

నిజ ఏధించడారు. తిరిగి సత్యా చేశారు. 

11-8-41 న 8.నెలల కఠిన శిక్ష, రు . 200 జరిమానా 

ఇదింపబడినది. జరిమానా సరి ంచారు. అలీప్తరం 
య ॥ 

క్యాంప్ జైలులో శిక్ష సనుభవించి 20-12-41 స 

విడుద అయ్యారు... 

29 225 

స్త 

రం Er లభ జ wf ele ఇ లి జ అన 3 
cdo వాల్తా tu న్నారు. శ్ గం కో ల డే 12 

కొరడా దెబ్బలు నిడింపబడాయి. అలిప్పు కాంం౦ప్ప 
డ 

జె లులో క్స్ అనుభ 
Ym రాము 19 క రాలు 

తండి వెంకయ్య = జన్మస్థలం విజయవాడ కాలూకొ 

మెలవరం. మైలర్ . 1928 తో సహాయనిరాకర 
లు 

వ rit 



దంల జప సతా?, గహాండో ఏ Ce డ పఠరంం ఉప్పు రు] త్యా(గపు అటు వాల్మాన్నారు. 

వీ. 1880న సంవత్సరంపన్నెండు వారాల కఠిన శిక 
థించారు. రాజము బం ద,తిరుచునాసలి జెళ్ళిరో శిల 

౧ గా 
అనుభవించారు. 

కవల మూడి వెంతక్రైస బ్బయ్యు 

తండి నాగయ్య. విజయవాడ తాలూకా చోడవరం 

వాస్తవ్యులు. ౨౮ తు వ్యషి సత్యా గహం చేశారు. 
రు. 400 జరిమానా ధించి పనూలు కేకాద. 25=1_41 

(ఇ నుండి నాలుగు నెలల హ్క్షను రాజముం|డి 
(౪ 

అనుభవించారు. 

కవులూరి వెంకటేశ(రరావ్ర 
తండి లక్ష్మీ నారాయణరావు. జననం 1990 

వజయవాడ తాలూకా వేల్పూరు. (ప్రయివేట్ టీచరు. 
వ్యష్టి సత్యా గహంలో పాల్గొని, శిక్ష అనుభఏం౦చారు. 
క్విట్ ఇండియా ఉద; మంలో పాల్లొని రెండు సారు 
16-9-1942 నుంచి రెండేళ్ళ కఠీనశిక్షను అలీప్పరర 
కడలూరు జైళ్ళలోను, తిరిగి 29-8-1945 నుంచి 
మూడు నెలలు కఠిన శిక్షను అలీస్తరం జె లులోన్స 

వూ, 

కొండపల్లి 1942 
కట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కొండపలి. ఆ గ సెషన్ శ లు మా సిగ్నలింగ్ తిగ్అను తెంచి అరను అయ్యారు. 3 లు 
శీక్ష అనుభవించారు. 

జన్మసలం బె బిజవొడ తాలూకా 
థి 

జ 1907 ఇ వొడ తాలూకా కొసరినేని వాం 
వాల. వాసం కంకిపాడు. 1082 తో కాం గెసులో 

౧౫ 

కావూరి రానుకోటయ్యు 

కఠినశీక్ష అనుభవించారు. యాభెి రూపాయల జరిమానా 
యా 

వసూలు చేశారు. రైట్ ఇండియా ఉద్య మంలో 

చాల్గొన్నారు 

కానుకొల్లు వెంకటేశ్వరరావు 
ap) 

జన్మస్థలం విజయవాడ తాలూకా పునాదిపాడు. 1941 
ప్తుషి సత్యా(గహంలో పాల్గొ ని, అరెస్టు అయారు. పద 

ల < 

డి.బ.ఆర్. కంద విజయవాడ జాయింట్ మెొజిపేట్ 
(డు) 

కోర్టు లేచేవరకు శిక్ష విధించారు. 

కూనవులి వెంకటేశ్వర శర్మ 
తండి శ్రీరాములు 

జననం 1908 విజయ 

వాడ తాలూకా గొడ 

వరు. 1920-21 

సహాయ ని రాకర 

ల్ 

ణంలో నెలరోజులు 

జె లుకిక . అ కైబుక్షు ర. 50) 
జరిమానా విధించారు- 

లాొఠిదె బ్బలు తిన న్నారు. కీ ర్రిశేమలై 6. 

కొ సదొజు సత్యనా యణ 

యళ 
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వ్యులు. 1924 పాంతంలో జన్మించారు. 

౦పబిడింది. యు 
రాడా 
అ] 

యి 
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ya 

చెలించనందున అలిపృరం కా 
భు 

శిక్షను అనుభవించారు. 

గాదిరాజు నెంకటెశ్వరరావు 

తండీ వెంకట 

ప్పెయ్య. జన సెం 

156-6=1896 విజయ 

1924 లొ స్థాపిళమెన విజయ వాడ 
యె 

పట్టణ కౌంగెసు మొదటి అధ్యక్షులు. హరిజన సేవ, 

చేశారు. వె ద్యుడు. 
రా 

ఖాదీ _పచారం కావించారు. కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు 
గారి ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఉప్పు 
సత్యా_గహంలో అరెసు అయి, 2-7-1980 నుంచి 

రాజమం డీ, తిరుచునాపల్తి , 

అనుభ వంచారు. 1902 లో 
శాసనోల్ల ౦ంఘనకాలంత లాఠీ దెబ్బలు తిన్నె దేశ 
భక్తులకు చికిత్స చేసే నిమితం డాకరు శివ లెంక 
మలి ల్లి ఖారునరావుతో కలసి (పే జావ ద్యకోల స్థ బ్ర పచాదే- 
ల 0982 నుంచి ఆరు నెల కఠనశిక్లను రాజ 
మండి జైలులో అనుభవించాడు. l- I we నకీరి 
శేషులె రి. 

గారపాటి శ్రీనివాసరావు 

తండి వెంకట 

నారాయణ, జననం 

16.1929 విజయ 

వాడ తాలూకొ గుంటు 

పల్లి. రైతు, పిన్న 

వయస్సులోనే క్విట్ 

ఇండియా డ్ ద్య 

మంలో పా ల్ల” ని 

డి.ఐ.ఆర్. (కింద అరెస్టు అయ్యారు. స్ర్తి 71915 
నుంచి మూడుమాసాలు కశినశిక్షను అలీప్పరం జైలులో 
అనుభవించారు. 

కళ్ళ తిల్లా ఆత (ఆ (0 

గుళ్పవలి బసవవున్న య్య 

J ఆ 
fe pf ఆ fn 

ము $ 

Gy XC: ©) p 1} ర్ ర్తి లం fx 

ఏడుదలయాా రు. 
4 

Ty న్న! 

డవ 

వా స్రవ్యులు. వ్యష్టి సత్యాగహంరో 28-7-41 ను 
నా 

శానా 

లే నెలల స్క్లను చెలారు జ లు ౦చా 

a) Qe 

లంతా కలిసి ఉఃరేగింపు జరుపుతుండగా, రె వస్కాలు; 

వంతెన మీద తీవ్రమైన లాశీ ఛార్జి జ 
లాఠీ ఛ్ ఛార్జిలౌ 

ఆసుప తీలో చికిత్స హైందాట. విదేశీ పనా9 లయాల 
ముందు పికెటింగ్ 

ఛార్జికి గురయ్యాడు. కలకతా కాం గెసు మహో 
సభకు హాజరై * కొన్ని ర రోజులు హౌరా జె జె లులొను, 

మరికొన్ని రోజులు 4 శమ్డమ్ జై లులోను సర్బంధంలో 

వున్నారు. ఆం ధరత్న భవనాన్ని పోలీనుల అధీసం 
నుంచి విముక్తం చేయడానికి జరిపిన సతా థ్ (హంలో 

రిమాండ్ లో వున్నారు. 
(ప్రస్తుత నివాసం గాజు లదిన్నప్రాజెప్ట, కర్నూలుజిల్లా. 

గుళ్ళవ వల్లి లక్ష ఇయ్య 

జన్మస్థలం విజయవాడ తాలూకా గొడవ్యరు. రై తు. 
ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. ఆరునేలల 

కఠినశిక్ష విధించారు. 1941 వ్యష్టి సత్యాగహంలో 

జరుపగా,* వురొకసారి లారీ 

అరసు అయి, పదిరోజులు 
థు 

ఎత్త మే. 



నమరయాడుల చోరి [తో 

కూడా పాల్గొన్నారు. రెండువారాల కఠినశిక్ష, రు 150 |. 
జరిమానా విధించారు. 

గొడవ రి వెంకట కోట టయ్య 

తండి బసవయ్య. విజయవాడ తాలూకా వణుకూరు 

వాస్తవ్యులు. ర రు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 

173-1948 న 

అలిప్పరం కాంప్ జె లులొ శిక్షననుభఏంచారు. తిరిగి 

ఆ నె 

జస్మస్థలం విజయవాడ శా 

ఇండియా “ఉద్యమంలో ఉప్పులూరు "సీ 

చేయడంలో పాల్గొన న్నారు. అరెసు చేసి, ఆరునెలలు 
లె 

సద్ జై లులో నిర్చంధించా రు. 
on] 

గోవరాజు రామచం[దవు ( రౌ. 

15.11. 19002 ఒరిసా 

రాష్ట్రం ఛత్ర పూర్ 

విజయవాడ శివారు 

(a 

పటమట నివాసి. 

ఎమ్. ఎస్. సి. పట 
oe 

దక్షిణభారత దేశంలోని వివిధ కాలేజీలలో 15 సంవ 
తరాలపాటు 1940 వరకు లెక్చరర్ గా పనిచేశారు. 

సా న్రతం్యత్యదినోత్సవం జరిపిన కారణంగా 

00.4-1948న బందరు సబ్ :డివిజనెల్ మేజిఫ్రట్ 

మూడు నెలల కఠినశిక్ష ఏధించారు. అలీపురం జైలులో 

శిక్ష అనుభవించారు. తరువాత రెండుసార్లు వారం 

రోజుల చొప్పున సబ్జై లులో నిర్భంధించారు. 

నాస్తికవాదం ప్రచారకుడు. అంటరానితనం నిరూ అనకు 

సిచేశారు. సంఘసంస స్క ర్ల. కులాంతర వివాహాలను 

పోత్సహిం౦చారు. “సంఘం _ “ది. ఎతిఘో 

ox 
౫ 

i ఇ, 
పతీకల సంపాదకులు. 1870ల టౌ బోస్టన్లో జరిగిన 

(ప్రపంచ హూ ్యమనిస్లు మహాసభలకాః హాజరయ్యారు. 

సరా షదయ ఉద్యమంతో సన్నిహిత సంబంధం కల 
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PRE (RRR 

గోవరాజు సరస్వతి 

రామచ 6 ౦[చరావు 

(గోరా గారి పత్ని. 

1912 లో జననం. 

బిజయవాత పటమట 

ఇండియా ఉద్య మంలో 

1944 ఏపిల్ 18 స 

సత్యా(గహం చేశారు. 

25=4=44స నా నాల్గునెలల 

కశిన శిక్ష, రు. 200 జరిమానా, చెలించనిచో మరో 
(ag) 

రెండు నెలల కశన శిక్ష విధించారు. వెలూరు జె లులో 
త్రో ఛా Qe 

రందళోవమాటు పాటుఆదనెలల అశిజ్ష అనుభవించారు. 

విజయవాడ శివారు 

పెట మట. కైట్ 

ఇండియా ఉద్య మంలొ, రం్మడితా పాటు ౭261-1848 
న్ అరెస్టు అయ్యారు. మైనరు కా వటంప్ల. 

లాకప్ నుంచి విడుదల చేశారు. 

క 7₹/"చలసాని రామ'చ చం|దిరావు 
Uschi గ my 

[' తండి శ్రీరాములు. జ జన్మస్థలం విజయవాడ తాలూకా 

నెప్పల్లి- రలు. 1-8-108 ని ఈత్చుగల్లులో కల్లు 

ల్త 
ణి 

అసు 

పాకల ముందు పికిటింగ్ చేసి, త్మీవమెైన లాకిచార్డీకి 

గురయ్యారు. 185-1982 న సంవత్సరం కఠనశ్క్ష 

విధించారు. రాజమండి ' జె లుల శిక్ష అనుభవించారు. 

చల్ల వల్లి వెంకటసుబ్బయ్య 

విజయవాడ "తాలూకా గొడవ్యరు వాస్తవ్యులు. 

1982 కాసనోల్లంఘనో ద్యమంలొ లాఠీఛార్డికీ గురి 
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నమరయాభుల బోరి [తో 

గ 

శీ. 
ప 

చేయగా, అరెస్టుచేసి, విజయవాడలో వదలి 'వెశారు. 

తిరిగి కాసనోల్లంఘ నంలో పాల్గొని, 19=4_1982 నుంచి 

ఆరునెలల కఠ్రిసశిక్షను వె వలూట్, మ్మదాసు జెళ్ళరా 

అనుభవించారు. 

ae 

న 
iy 

వంచారు. 21-9_1992న  ఉయూ్యూరులో పికెటింగ్ 

శ 

1999 శాసనోల౦ఘనంలో మూడు సారు లాఠిచారెలిక 
౧౧ జ 

గుర రయ్యాారు. 

జ్ న్నవఐ తంల కుటుంబసుబ్బారావు 

తండి 'వెంకట 

29]! 

పోచారం చేసినందుకు ఒక నెల కఠిన శిక్ష, రు. ల0/-_ 

జడిమానావిధించారు.ఉప సుసత్యా గహంల పాల్గొన్నారు. 

రెండు సంవత క్త రాల కఠిన శికఠను, రు. 500 |- 

డా పం. సన ద on SNe ఆధ నో 
జదిమూనాను విధించారు. భాం సెగలు అమ్మి జరిమూన 

ఇధి కాదు రు ఏటూరు జళలో శిక 

ae) 

120. 38.1988 1క వచుదలయా? రు. గొటివాటి Sac 

స 

మయం * జననం 

16-10=1906 విజయ 

వాడ తాలూకా గొడ 

వరు. సహాయ నిరా 

కర ణో ద్యమ౦ తో 

కాలవగట గడిపాట 
౧ a- 

లకు వ్యతిరేకంగా 

పికెటింగ్ జరిపి, అరెసు అయ్యారు. పదిరోజులు 

విజయవాడ సబదిజె గ నిర్బంధంలొ. పునా 

మెనరు కావటంవల్ల విడు ల చేశారు. 258-1939 

cd | ల వెంకటేశ్వరరావు 
తండ "వెంకట 

అటు ఇన హ్ 4 
సపసుబఇయి?ః* బైల? ఎపుం వ్యా త్రై 
విజయవాడ తాలూకౌ 

పెనమలూరు. రె త్తు 

నుంఠొ పాల్గొ నితం 

తీగెలు (తెరచే కార్య 

ఆమం ష్టం ౦చారు. 

విజయవాడ, బందరు సట్ జె ళ్ళలో ఈంది లలు 

5 
వం. 

రిమాండ్ లొ ఉంచారు. "కేసు. ఏచారణ సంవత్సరం 

ఆరు మాసాలు సాగింది. కేసు రుజువకాక, వదిలి 

వెశారు. (ప్రజా నా నాట్యమండలి సభ్యుడు, సటుడు. అనేక 

పాంస క నె ౦స్కతికి (పదర్శనలలో పాల్గొన్నారు 



18615080 నుంచి 

ఆరునెలలు కర్రిన 

శిక్షను రాజమం,డి ఇ లులో అనుభవపంచాచు. తిరిగి 

శాసనోల్లంఘనంలో "పాలొని, లాధీచాదికి గుం, 
గ్ల క్ష ౫ 167082 నుంచి ఆరునెలల. కఠిన శిక్షను రాజ 

నుండి జ లులోనే- అనుభవించారు. 

తాతినేని రామచందయ్య 
తండి కోటయ్య. పన శ్రిస్టలం విజయవాడ తాలూకా 

తెన్నేరు. రైతు. ఉప్పు న గ్రహంలో పాల్గొన్నారు. 
$=7-1880న ఆరు నెలల కఠినళిక్ష రు. 80/- 'జరిమానా 
విధించారు. రాజమండి, తిరుచునావలి, అలీప్పరం 

ల 
a ' జెళ్ళలొ శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి 1082 శాసనో 

ల్రంఘనంలొ పాల్గొని, లాఠీఛార్జికి గురయ్యారు 

ళు 

తుమ్మల స సత్యనారాయణ 

విజయవాడ తాలూకా కో లవెన్ను వాస్తవ్యులు. 

18.241 స వ్యష్టి సత్యా గహంలో పాల్గౌనా న్నారు. 

క్ లేచే వరక ఖ్ దు, "అ. 200 

జరిమానా, చెలించనిదచొ మూడు వి వారాల కఠిన శి a ర 
ఏధించారు. 

కషాజిల్లా సాంతం [తో 

అయ్య దేవర కాశేశ్యరరావు దళంలో పాల్గొని, తీవమైన 

లాఠీఛార్జీ 8 కే గురయ్యారు. 8_7-19830న కీడు సంవత త్న 

రొల కస నీక్ష విధించారు. తంజావూరు బోరస్లల్ 

స్కూలు, రాజమండి జైళ్ళలో భిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధి ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 18.2=18081 న విడు 

దలయ్యారు. కరాచీ కాం గెస్కు హాజరయ్యారు. 

శాసనోల్లంఘసంలో పాల్షొని 80-8-1982 నుంచి 

సంవత్సరం కఠిన శిక్షను రాజమం(డి జె లులో అనుభ 
చై 

వించారు. సతీసమేతంగా రెండు సంవత్సరాలు గాందీ 

వారా ఆ(శమంలో గడుపుతూ, అక్కడే జయ(పకాళ్ 
ద | 

నారాయణ, అతివాద 

నాయకులత్ పరిచయ రు అనంతర 

ర్స టి ర గీ 
6 నూ 

3 ఎ శారు. “ధన వధావం” నాటిక రచంచినుడుక 

0-12-1985 నుంచి ఆరు నెలల శిక్ష అనుభవించారు 

రెండవ (పపంచ యుద్దకాలంలో 289-1989 నుంచి 

cD 

మదాను (పభుత్యం సంవత్సర కాలం గుంటూరు జిల్లా 
ఇద అపా తొ ల్ చా నాధ గ సత్తెనపల్లె ఆ లూక లెమరు (గూన నుంలో ఇంటర్న్ 

చెసింది. 29-11-40 నుంచి సంపత్సాతం 9 నెలలు 

వెలూరు జెలులో డపసూూగా వున్నారు క్విట్ 
౧ cn ల 

ఇండియా ఉద్యమ కాలంలొ 28-10-1944 నుంచి 

రెండు నెలల కశిన శిక్షను అలీపురం జె లురో అనుభ 
యి 

వించాదు. (పసుతం పుదాసులా నివాసం. 
ఆలే 

నలూరి పావయ్య ర 

తండి. హనుమయ్య. జన్మస్థలం విజయవాడ 

- న్యెహూ కమిటీ గుంటూరు 
రాక. సందర్భంలో - అరెస్టుఅయి మూడు రోజులు 

రిమాండ్ లో వున్నారు. రు. 15 జరిమానా విధించారు. 

ఉప్పు సతా ్ రగ్రహంల్. పాల్గొన్నారు. 266-1680 న 
రెండేళ్ళ కఠినశిక్ష, రు . 200 జరిమానా విధించారు 

రాజమండి, వెల్లూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

శ గాందీ ఆ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 12-8-1931 న విడుద 



జరిమూనా విధించారు. 

ద cD ; ణు ౮ Cy | (గ ¢ ఖో BN 

a) 

&) pa 

లూకి ఈచదుగలు. 
“m౧ 

తౌని, లార్రీఛా రీకీ 
౧ జి 

న పింహం 

తండి వెంకట 

సయ్య జననం 1888 

విజయవాశ తాలూకా 

గొడవ్యరు 1020. 21 

సహాయ _నరాకరణో 

విజయవాడలో ఆంధ 

నుంచి స్వాధీనం చేసుకునే 

కీలతో కొటి, 10 రోజులు 
| బట. 

అరు. 1942 ఉద్యమంలో 

al 
వారం తప్పంచుకుని, 

జీవితం 

50 299 

పర్వతనేని వెంకయ్య 

త్రండి రామయ్య. జన్మస్థలం ఏజయవాడ కాలూకా 

నెప్పల్లి- రె త్ర శాసనొల్ల ంఘగంలో పాల్గొని, 

16701002 నుంచి ఆరునెలల "కశన న్క్షను రాజమండి 

జ లుతో అనుభవించారు. 
యా 

స్యసలం విజయు 
(ఆ 

దులో హై 

చర్యా (శమంస్ధా సాభన. 

1990, 1982, 1933. 

1942 స్వాతంత్య పోరాటాలలో ఈ ఆశ్ర మం౦ 

స్వాతం(త్య సమర యాధులకు కేం దంగా ఉపక 

రించింది. పోలీసులు ఈ ఆ శమాన్ని 1943లో ధ్యంసం 

చేశారు. “కథమ 

తిరుగుబాటు”, విప్లవాన్ని వంటి గంధాలు _పచురిం 

చారు. 1978 లో కీర్తి సమషలై రి 

కిడికిటి మాధవరౌవు 

తండి స్నుటహ్మణ్యం- జన్మస్థలం విజయవాడ 

'తాలూకాౌ పునాదిపాడు. ర తు. ఉప్పుసతా ఇ_గహంరో 

పాల్గొన్నారు" 27. 1930 న 
సంవత్సరం కశినశీక్ష, 

రుం 80). జరిమానా ఏధించారు. రాజమండి, తిరుచునా 

పలి. - అలీపురం జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధ-ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 
1481881 స విడుదల 

యారు. వ్యష్టి. సత్యాగ్రహంలో 
పాల్నొనా ఎర్ 

[7-10 1941 స్ నెలలు శిక్ష విధించా దారు. అలీప్పర 

జెలులో న్క్ష అనుభవిస్తుండగా మరొక శేసు చారణ 

సందర్భంలో 28-11-1941 న గుడివాడ సబ్ జైలుకి 

మార్చారు. ఆ' సద్ జైలునుంచి విడుద లయ్యారు. 

కిట్ ఇండీయా. ఉద్యమంలో  పాల్గొనా ఎ్పెరు- 

గరా 1042 న రు 100 | జరిమానా, సంవత్సరం 

కశినకిక్ష విధించారు. బళ్ళారి, అలీపషురం జైళ్ళలో 

శిక్ష అనుభఏిరచో . 

స్వాత౦్యత్యు సంగ్రామం
 +, “సిపొయి 



2854 

పీడికిటి రాముకోజయ S$ 

తండిరామకోటయ్య. 

జన్మస్థ లం విజయవాడ 

తాలూకా పునాదిపాడు. 

రైళు, ఉప్వు సత్యా 

(గహంతో పాల్గొని, 

అరెస్ట అ య్యా రుం 

27-6_1980 న రెండేళ 

కఠిన శిక్ష, రుం 500 |- 

జరిమానా విధించారు. 

క్ష అనుభవించారు. 

3 ఎందంతో 12-3-1981 
విడుదల అయ్యారు. తిరిగి శాసనోల్ల ౦ఘసంతో 

పాల్గొన్నారు. 2041882 న ర. 1000/7 జరిమానా 
విధించారు. 

తం డిఅప్పయ్య. 

జననం 2112-190 

విజయవాడ తాలూకా 

గుంటుకలి. రెతుః 

నెహూ కమి టీ 

గుంటూరు రాక సంద 

ర్భోంలో అ రెస్టుఅయి 

మూడు రోజులు సద్ 

జైలు నిర్బంధంలో వున్నారు. రు. 15/- జరిమానా 
చెల్లి ంచారు. ఉప్పు సక్యాగహౌంలో అరెస్టు అయ్యారు. 

ఆరునెలల కళ నశిక్ష, రు. దు. 100, 'జరిమానా విధించారు. 
రాజమండి, వెలూ మూరు జెళ్ళలొ శిక్ష అనుభవించారు. 
సహాకార కవ మ తొ కృషిచేసి ఉన్నత పదవులు 

అలంకరించారు. జిల్లా కౌం(గెస్ సంఘంలో" అనేక 
లె 

వాధ్యతలు ఇ ర్యహ్ం చారు. 

పెదర వేణుగోపాలరావు 

తం(డి వెంకట సుబ్బయ్య. జననం 1925 

విజయవాడ తాలూకా గుంటుపల్లి. రైళు + క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని, 98-9-1945 _నుంభి 

ల 9 నాం క కళ్ళా ల్లా న నలం [తో 
య 

మూడు నెలలు కఠిన శిక్షను అలీషరం జె లులో 
(a 

సెదర ఆదినొరాయణ మూ రి 
ష్ ను 

తం(డి వెంకట నారాయణ. జన్మస్థలం విజయవాడ 
తాలూకా గుంటుపల్లి. రె 1981. 32 ఉద్యనూలలో 
మొత్తం మూడుసార్లు అరస్టు అయ్యారు. ఉప్పు 

సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు, 8-7.19830 న ఆరు 
మాసాల శిక్ష, రు. ల(/- _ జరిమానా విధించారు. 
రాజమం (డీ, తిరుచి నాపరి, అలీవ్స్వరం జెళ్ళలొ న్క్ష 
అనుభవించారు. కాసనోల్ల ంఘనంలో అరెను చేసి, 
15....-1082. న నాలుగునెలి9 కఠిన శిక్ష, రు. 25 

కఠిన కిక, రు. వ 00. జరిమానా విధించారు. 

పొన్నలూరి రాధాకృక్ణామూ_ర్తి 

1500 విజయవాడ 

తాలూకా పటమట, 
ఇ 

Pe Mie జు గ 
డ్రా య్య యులు త్త న్య 

ఛం 

ఆహ & 
(గా 
గహంలో 

అరను అయ్యారు. 
కో 

ld=(—]| 1000స 3 CG దే 

కఠిన శిక్ష వి దించారు. రాజమం (డి, బళ్ళారి 
జె జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాంధీ - ఇర్విన్ 
ఓస్పందంతి తో 11018081 న ఏిదుదలయ్యా ఏ. తిరిగి 
శాసనోల౦ఘనంరో పాల్షొని, 16-6-1932 నుంచి 

ల 

ap] 

సంవతసరం కఠిన శిక్షను రాజమం[ఉఊ జె లులో అను 

జా 

న Run 
భవించారు. స్వాతం్యత్య వోరాటంఠతో అనేకసారు 

aa) 

లారీ ఛారీలకు గురయ్యారు. కైట్ ఇండియా పె 

ఉద్యమంలో 21-8-1944 నుంచి మూడు మాసాల 
కఠిన శిక్షను అలీస్తరం జైలులో అనుభవించారు. 
అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత్ చ చరిత్రను ' “మన్యంలో 

తిరుగుబాటు"'పేరున రచించారు. ఆగం థాల్బు (చీటిష్ 

_పభుత్వం నిషేధించిండి. “తిరువూరు తాలూకాలో 
జమీందారీ దురంతాలు”, “ఆసి” అనే (గంథాలు 
రచించారు. ఖమ్మంజిల్లా మధిరలొ స్థిరపడి, అక్కడ న 
కీ రశేషులె రి. 
—ి ర 

టననామంయాయయులటంతల టి 



నమరయోాధుల చరీ/ళ 

మంతొ సంబంధం ఉండేది. జాతీయ గీ 
ఈఈ బృ 
5 ల్లాయిగట్లితేనేమీ చూ గాంధి" అన్న గేయం 

౧౧ 
వాగా నదర పొందింది. 5 ౦త్రకాలం ఆం(ధథ 

18-12-1894 లో జన్మించారు. స్వరాజ్య ఉద్య 
తా ఖై 

ఎండ వాటు శిక్షణ 
య 

పొందారు. ఉన్నవ లక్షీనారాయణగారు సాపించిన 
ద @ 

“శారదా నికేతన్లో 14 సంవత్సరాలు మేనేజరుగా పని 

చేభారు. వ్యష్ని సత్యా గహంలో పాల్గొన్నారు. 
ల అ న లో yO 

8-2-1941 నుంచ 2-5-1941 వరకు మూడు మాసాలు 

జె లుశిక్ష అనుభవించారు. అరవం, కన్నడం, హిందీ, 
Qs 

గుజరాతి, బెంగాలీ, :ఏహోరాష్ట్ర భాషల్లో పరిచయం 
వు 4 

వుంది. సౌదామిని కలం పేరుతొ కొన్ని గేయాలు 

తెలుగులో రచించ చారు. 

బం రౌ శెవరామక్ళస్ణశా స్త్ర 
స్స్ సం ఆ 

విజయ వాడ 

తండి. వెంకటళాస్త్ర. 

గుడివాడ 

వాస్తవ్యులు విద్యార్థి 

(వసుతం 
అలవాటే. 

దశలోనే ఉప్పుసత్యా 

(గహంలో పా ల 

న్నారు. 18. 6-30 స 

రిస! విధించబడింది. జమం(డి, 

తిరుచినాపలి, జెళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. క్విట్ 
(ఇట, 

ఇండియా ఉద్యమంలో లై! 2-42 న పజ 

రెండేళ్ళ కశిసెశిక్ల ఈ ధించ ది; డింది. సెషన్సు కోర్టులో 

క్ష త గ్గించగా 200 న 

జస్మ స్థలం విజయవాశ తాలూకౌ వలూరు. 180? 
ag] 

వందేమాతరం ఉద్యమంలో వాలొన్నారు 
a" 

౮] న్ ల 0 fi 
ఆర్ రక కాలేజీనుంచి ఏహిష్కృుతులయ్యారు. 

దారి ఒలి 5 ఎ ల్యాసామ ఆహ్ ఆ, 
SRE అకా కౌొంఅలన్ను 

ణ్ 

స్వ(గామం ఏిజయవాడ  తాతూకో గరికప్మరు. 

ఉస్వు సత్యా (గహం త్రో 
ed 

నప్పురి లొ ఉపా తయారుచసి,  అంరసయాంరు. ఏ 
గా ఉం టె 

జ 

అనుభవించారు. 

మద్దాలి వెంకటేశ్వర రావు 

పాల్ల్ న్నారు. 51-19: ue) ea ర—— eA le) ౬4 ౮ (3 oa Ca ళల Coe) ft £3 (32) 0 

చారు. అలీపురం కె లలో శజ్ల అనుభవించారు. 

L5=12_1941 న ప్రభు 

ఆగస్టు ఉద్యమంలో ఉస్సులూరు రెలె 

జరిగిన దాడిలో పాల్గొని 

తం విడుదల చేసింది. 1042 

వే 

అంన్లు అయ్యారు ఆరు 

నెలల పాటు సట్ జె లుర రో రిమాండొలో వున న్నారు. 

173.1948 న నాలుగు నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు. 

అలీపురం చె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 
యు 



గర వతి ఐనా క్విట్ 

ఇంతయా ఉద? 

25-_4=1944 నుండి 

వెల్లూరు జై లలో 4 నలల శిక్ష అనుభవించారు. 
“90 జలిషూా గానా విధింపబడింది జై లులో స 

చారు, ఈమె భ రకూడా నాలుసారు జె లుశిళ్లను 

అనుభవించారు. లా రా 

మనాలి చలమయ్య 
ది 

తం సుబ్బయ్య. 

జన్మెస్థలం విజయవాడ 

తొలూతా ప్రో క వరోం. 

శిక్షను రాజమండి, 

అలీపురం జైళ్ళలో అనుభవించారు. విజయవాడ 
తాలూకా కాం(గను అధ్యత్తులుగా పని చేశారు. 

య 
“తండి వరం జన్మస్థలం విజయవా 

తాలూకా పునాదిపాడు. . యుద న వ్యతిరేక నినాదాలు 

చేసి, వ. సే అనను అయారు. నాలుగు నెలల 

కఠిన శీక్ష, రు. 100/_ జరినూనా విధించారు. 

రాజమం డి జై లులొ శిక్ష అనుభవించారు. తిరిగి 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 28..8-1942 నుంచి 
వెల్లూరు జైలులో డిశన్యూగా నిర్పంధింప బడ్డా డారు, 

మద్దూరి శ్రీరామమూ ర్తి 

తండి చెన్న కేశవరావు. విజయవాడ తాలూకా 

గొడవ్యరు వా సవ్యులు. సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో 
paar. “ఫి 

తండి పెద ఈ తయ్య. విజయవాడ తాలూకా 
లం అలాల 2, 

చోడవరం దా జ స్ు. యుద్ధ వ్యతిరక ఉద్యమంలో 
(అ 

న్నారు. సవ Tits nn అల కన సక 

రు. ర జరిషూనా చుకంట జ 

బడింది. రాజమండ్రి, అలీప్పురం. జెశులో శిక్షను 
(sn 

అనుభవించారు. జిల్లా కౌం(గెస్ 
ట్ ' 4 ౧ 

పని చేశారు. 

rf ఇ mem 

మాగులూరి రామచంఎరావు 
1 ల 

య నశ గ ర నము అధ నన్ ర 
అంట చిణలయు శ్ జస్మస్థలం WoT TI స Dey 

వ 

తెన్నేరు. a తు. ఉపుు సతాః; సగ హం డో వా 
శ థం J . | eee a 

న్నారు... 6-6-193) ఇ సంప పెత్రసరంస్నర రెరెనికో క్ష 

విధించారు. రాజమం డ్, కోరాపుట్ జెళ్ళలో శిక్ష 
(sa 

అనుభ నించారు. 

వ్ 
పునాదిపాడు హెసనస్కూలు తగల డాడి ను, రా 

తము ఇర న్ od = 

బెటడంలోను పాల్గొని, అరెస్టు అయారు. కోమటి 
అ యు 

గసుంటపద తంతి గెలు తెంచిన “కేసుతో ముదాయి. 
ధి 

విజయవాడ, తిరువూరు సబ్ జె శ్ళలొ మొ తం రెం 
i న యా. ౯ ఆన్ని జ 

మానాలు రిమాండ్ లొ _ వున్నారు.  అసంతరడు 



కమ్య్యూనిసువారీలో చేరి (పేజా నాట్యమండరిలో 
9. చ వ 

పని చేశారు. పేసుతం మృదాసులో సినిమా రంగంలో 
అనే * 

వున్నారు. 

టం చ జై జ రాకా వా ఇ 
ఎం౦౦౫ అత ఆ రెయిఎు ఇ 

6 

తం రామక Ne నొటి డ్ర్ శారి షం CI లెష్షే౦ §- నొటి క కృష్ణాజిల్లా ఇప్పటి 

పశ్చిమ గోదావరి చెందిన వీమవరంలో 

20-6_1891 స జన్మించారు. (ప్రస్తుత నివాసం సికిర్యదా 

వాద్- సి డలు సల్ తి మాని పలుగు, వార పట్టి నో ర 

జీ ల్లాకు 

7] 

వస్త్ర బహిష్కరణ ఉద్యమా క హల్లొ 

న్నారు. బందరు జాతియ విద్యాలయ స్టాపనకు డాక్షరి 

కొపలె హనుమంతరాపు, బుటూ్టూరు కష్ణా 

కలసి మూలధగం వసూలు చేశారు. వజ 

హస ఉద6మంలో దాల్లొ న్నారు. 1910-11 లో 

కా బుద సత్యాగ్రహ ఫండుతు డబ్బు 

- 1914 మ్మ దాసు కౌం_గెనుకు వలంటీ 
రుగా వలదు. 1920-21 కాం గెస్లలో వలంటీరుగా 

పనిచేశారు. గయ, బెల్లాం, కౌరెనాడ కౌం్టగెప్ లకు 

పెతినిధిగా హోజరయ్యారు. 1921 తో మ్ల డర్ సత్తి తి 

విడిచిపెనేరు. తిరిగి 1024. 80 వరకు (ాక్తీ స్ 

చేశారు. 1981-82 లో ఒక సంవత్సరం రాజమం డ్రి, 

వెల్లూరు జెళ్ళలో శిక్ష ననుభవించారు. 1032 = 9 లా 
ళ్యి 

ర కడలూరులొ నిజ 

దువ్పవరవు అ కంస 

తంది తిరుపతి య్య. జస్మెస్థలం  ఏజయవదాత 

కా ఎనమలకునురు. 3 రుం ఉప ఎసత్మా _గహంలో 

te గలు: కుం 

రు. AN జరిషూనా ఏధించారు. రాజమం, తిరుచు 

తాల పు" 

పాలఠొగ 
బాం 27-1930 3 సె సంపత ఎరం 

పలి, అలిప్తరం జెళ ళ్శలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ 
౧౧ య 

ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 14-8-1881 స వి విడుదలయ్యారు. 

పనెలల శిక్ష, రు. 250/4 జరిమానా. విధించారు" 

చారు 

ఆ 

రాజమం(డి, అలీప్పరం జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవి 
|r 

యలమంచిలి లక్ష్మయ్య 

తండ కామయ] జన్మస్థలం విజయవాడ తాలూకా 

గడవు రె త్ర శాసనోల్ల ంభునంరో పాలొని, 

1801 నుంచి ఆరునెలల కక్న ఏక్షను రాజమం(డి, 
అలీప్తరం జె ళృలొో అనుభవించాడు. 

sty స్రవ్యులు. రె తు. ప్యషి సతాాగహంలో హాల్తొసగా 

ఆవి జ యు క్రీ 

నిన_ని_శీ! న నాల్జునెలల కళిన కక్ష, ద. 500 * శరియానా 

అలిపురం జె ళ్ళలొా న్న. సనుభవించారు 

యం. వెంకట సుబ్బారావు 

విజయవాడ తాలూకా గొడపరు వాస్తవ్యులు, 
వలనో 

194041 స్య త్యాగహంరో పాల్గొన్నారు. 

రు. కీ00 జరిహానా, చెలించని పేక్షంతో ఒక నెల 
aa) 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది 

యలమంచిలి వెంకట రామయ 
ల 

14-2-1941 న ఆరు వా 

జరిమానా విధించారు. రాజమండ్రి జె జెలులో శిక్ష అ 

దించారు. తిరిగి 11-8-1941 న నెల 15 రోజు 
కూడా రాజమం(డి 5 

(3 
ఆ ,] 

శీక్ష విధించారు. ఆ శిక్షను 

రోనే అనుభవించారు 
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యలమంచిలి టయ్య 

జన్మెస్టలం విజయవాడ తాలూకా కోలవెన్ను. 

18=2- 1911 వ వ్యషి సత్యా_గహంఠో పొలొని, అరెను 
3 , nN ow) 

అయ్యారు. 19-2 194 1న విజయవాడ జాయింట్ 

జిప్రైట్ రుం 250/- జరి రిమానా కోరు లేచేవరకు 
(చవ! 

జై లు లుశిక్ష విధించారు. 1942 లో ఉప్పులూరు రలు l 
దా (లూ చ్ లో టల యాప్ స య ఎషన్ను దగ్గంచేస కార్య కములో పాల్లొన్నారు. 
టబ రం ల ర్తి గ 
అరసు ఇసి స, ఆరు నెలము సబ్ య న్ 

25_7- 50 నుండి రాజమండి, అలీవుర 

అనుభవించారు. తిరిగి 28.882 నుండి ఆరునెల( 

కళిన శిక్షను రాజమం. డి సెంటల్ జే ల్లో 

హరజన ఏర్యహోరో్టట అ ఆ 

ఈ ©) 

ష్ గ 

ఈ ఆ 

వంచారు. లె (బరీ, వ 

చూపారు. సహకౌర సంఘం, పంచాయితి పోరులకు 
టె 

అధ్యళ్లులుగా పనిచేశారు. 

యొండూరది ఎరరాఘవయ్య 

ఇ” ba] చ ee) 

ఆటం) ద అదీయు[ | స్ట్ 
జననం శ్రి 18.1809 

జిలా ఏలూ రు. 

జరిపి, అరెస్టు అయ్యారు. 17-6-1990 న నాలుగు 

నెలల కళిసశిక్ష, రు. 40/_ జరిమానా నిధించారు. వ్యషి 

కష్టా జల్లా న్యా్లితోం (క 

లో 

సత్యాగ్రహం ౦తో పాల్గొని, ఆరు మానాల కఠిన శికను భక 

అలప్పరం జె లులో అనుభవించారు. 
మూ 

రాయల గోపాలరావు 

తండి వంకట 

రామయ్య - జనసం 

ఏ0. 8 - 1925న 

మంలో అరెను అయి, 

బీ జర వజ చడ వ్ mf ౦ కఠిన భక్షను అలిపురం 

వెంక య్య. ఖర 

(దిహ్య్మాయ్య- స్యా 

మం విజయవాడ 

తాలూక గరికస[ రు. 

1930-831 ఉబ్బునత్యా 

(గహంలో పాల్గొని, 

అరెను అయ్యారు. 

గుంటూరు స ట్జె లు నుంచి గాంధీ=ఇర్విన్ ఒప్ఫం 

దంతో విడుదలయ్యారు. " తిరిగి 1982 శాసనోల్ల ౦ఘ 

సంతో పార్ల ని 28-1-1982 నుంచి సంవత్సరం కఠిన 

శిక్షను, వెల్లూరు, కన్ననూరు జెళ్ళలొ అనుభ 

వంచారు. 



నమర్య యొభుల బరి [తో 

తిరుచునాపల్లి. అలిపరం జైళ్ళరో? ర్ల అ 

గాంధీ-ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 14-8-1991 న విడుదల 

అయ్యారు. 

రామినేని కోటు య్య 

తండి కృష్ణయ్య. 

జయ 

- 
జాడ తాలూకా ఎణు 

జస్మసలం వి 
క 

గోపాలపురం. శాస 

అ బ్ 
నోలంఘనసంల్ ఫూల్” 

na) 

జరిమూనా విదించారు రాజమం(ది జెలు 
నా. 

అనుభవించారు 

త్రండి వెంకట 

కృష్ణారావు. జసనం 

1900. విజయవాడ 

తాలూకౌచిసప్పలి పాక. 

కరణం. ఏద్యారిదశ 
Ea] @ a 

రోనే దిందరులో 

పిన్స్ ఆఫ్. వేల్ 

రాకకునిరసనగా 

జరిగిన వదర్శనలో పాల్గొన్నారు. సహాయ నిరా 
24-9-1922 నుంచి ఆరు కరణ౦లో అరెస్టు అయి, 

న్నారు. 2ిర్-1-1982 
ఆ 

2౨59 

నెలల కశీన శిక్షను రాజమం(డి జెలులో అనుభ 
ca 

వించారుం 

va == We et దం 
వల్లభ నని అన్నపూర్ణ ము 

ఖ్ ర అంజయ్య " 

గుడీవ విడ తాలూకా 

ఉరుటూరు. జనసం 

1900 విజయవాడ 

లూకా గొడవరు - ర్త 
శాసనోల౦ఘ సంలొ 

పాలొని, 91-8-1982 న్ 

oy 

aa) 

వా సవ్యులు. రై తు. ఉప్పు సత్యాగహంల్ నాల్గో 
౦ క్వ 

స్నందు కు 17 ర 30 న సంవత్సరం కఠినెశి క్ష విధించ 

బడింది. రాజమం|(డ, [ ఫే 

అనుభవించారు. 

ఈడ్చుగల్లు వాస్తవ్యులు 1982 శాసనాల ౦ఘ 
aut) 

నోద్యమంలో "పాల్గొన్నందుకు రెంగుసారు లారీఛారీకి 
చం శ 

గురిఅయ్యారు. 

కికమా చనేని రామకోట య్య 

తండి సుబ్బయ్య. జననం 9-10- 1907 విజయవాడ 

తాలూకౌ ఈడ్నుగల్లు 1930 లో చిన్నాప్పరం ఉప్పు 

సత్యా_గహంలో పాల్గొన్నారు. 1932 శాసనోల్ల ంఘ 

నంలో పాల్గొని, పలుమార్లు తీ వమైన రాకీచార్డ అకు 

గురయ్యారు. 4-6-1932 స సంవత్త రం 

విధించారు. రాజమండ్రి జె జైలులో శిక్ష అనుభవింప 
Cal 

10-4-1988 న విడుదలయ్యారు. కీ రగేమలయాంరు 
ని గ్ ల 

ల్ని తండ రామభ( దం 

తాలూకొ ఈడుుగలు సుపసి 

చనేని వెంకటరాముయంగ్థ 

hfe 

ధుసూదనరావు 

జస శ్రిసలం విజయవాడ 

ద్ చలనచి త దర్శకులు. 
ఇ. | న 
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య్ నివాసం మృ్మదాసు. వ్ద్యార్థి- యువజన ఉద్యమా 

లో పాల్గొన్నారు. రెండవ (పపంచ యుద్ద కొలంలో 

యుద్ద వ్యతిరేక (పచారం చెసినందుకు శిక్ష “పధించారు 

వర న 1942 నుంచి 27-4-1942 వరకు అలీప్పరం, 

బళ్ళారి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 
శ్చ 

వెని ైనిడిక లక్ష్మమ్మ 

వీ 
రం 
౭ ౮ 0 గ స్ గడ తాలూకా గదికి కిష్మరు. 1932 

నంలో తన గ్రామంలో ని. సారాదుకొణం 

సరి 
సత పీ ౦లో పాల్గొని, 16-6- 

1980 : నుంచి ఆరునెలల కశిన శిక్షను "రాజమండి, 

క 0 

వ్ర 

అవీపుళం జెళ్ళలొ అనుభవి 
॥ యు " 

బ్బయ్యు 

తంగడి పల య్య. 

విజయవాడ తాలూకా 

కొండూరు వాస 

నిరాకరణోద్య మంలో 

వొల్లొన్నారు. 29. 

10.21 నుండి $ 

నలల శిక్షను “రాజ 

శ్రి సొంతం +. కష్ణా బిల్లా c పాలం [త్యం 

మండి జెలో అనుభవించారు. తిరిగి ఉప్పు సత్యా 
ద) 

(గహ ఉద్యమంలో పాల్లొనా ఎరు. 15- 580 న 18 

నెలల కళఠినశిక్ష ఏధించబడింది. రాజమం[డి మ: దాసు, 

అలీపురం జె ళ్ళలో శిక్షను అనుభవించారు. గాంది 
ఉరిగన్ ఒడంబడిక ననుస30చి 18881౪ 

విడుదలయ్య్మా న 

శనగవరవ అంజనయ శ్రీ 

జన్మసలం విజయవాడ . తాలూకా కొండూరు. 
థి (a - 

1920-21 సహాయ నీరాకరణొ ద్య ౧౦తో అరెను 

అయి, 29-10-1921 నుంచి ఆరునూసాల శిక్షను 

రాజసుం(దీ జైలులో అనుభవించారు 

సనళా నిత్యానందం 

తండి చెన్నయ్య. 

జన్మస్టలంగుంటూరు. 

నివాసం విజ జయవాడ 

తొలలాకె కొండపల్లి. 

చిన్న వయః మలో నే 

ఉప యై సతా ప౮గహం 

లో పాల్లొ న్నారు. 

fT] 930° న రెండు 
న 

ఏళ్ళు కఠినశిక్ష విధించారు. తంజావూరు పోరస్టల్ 

స్కూలు, తంజావూరు, రాజమం్యడి జెళ్ళలో ' శిక్ష 

అనుభవించారు. గాంధీ _ ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 
11.88.1981 స . 

తంగడీ రామ 

చం(దుడు. _ లీల. 

1909 న విజయవాడ 

తాలూకా ఈడు గలు 

లో జన్మించారు. 

రలు. అభ్యుదయ 

కవి. గంపలగూడెం 

కుమార రాజా నాయ 

కత్వంలో బెజవాడ నుండి చిన్నాపురం వెళ్ళిన ఉప్పు 



న 

నరి(గాము భరి త్ 

సత్యా(గహ దళీంలో సభ్యులు. 8.6.19080న, రెండు 

కేసులలో మొ త్తం మూడు సంవత్సరాల కఠిన శిక్ష 

విధించారు. రాజమండ్రి, తిరుచునా పల్లి, అలీప్పరం 

జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. గాందీ ఇర్విన్ ఒన్నం 

దంతో 143.1981 న విడుదలయ్యారు. రహ 

పత్రిక ' రెడీ కొరియర్ గా పని చేశారు. ఆంధ రత 
- భవనాన్ని పోలీసులు అధీనం నుంచి విము కర్తం చేయ 

డానికి జరిపిన సతా? [ఆగ్రహంలో తీ వమైన లాకీఛార్డీకి 

గురయ్యారు. 9_6. 1992 నుంచి సంవత్సరం కరీన 

శిక్ష విధించారు. తెలుగు దేశాన్ని ఉ(రూత లూగించిన 

జానపద గేయాలను, బు(రకథలను రచించారు. వీటిలో 
'కవ్షజీఏ “అల్లూరి సెైతారామరాజు' బహుళ (పచారం 

పొందాయి. క్రీ; స్టే వాసిరెడ్డి భాస్కరరావుతో కలిసి, 

సర్వజన ప్రళంసలుపొందిసో మా నమూభూమి' 'ముందడుగు' 

వంటి నాటకాలను, సల్లెటూరు, పుట్టిల్లు! వంటి సినిమా 

కథలను రచించి 'నజా కవిగా పేరు పొందారు. 

9_9_1975 న క్రీ ర్రిశేషులయ్యారు. 

సుంకర వీరభ దరావు 

త్రం డి రాము 

చంద్రుడు. విజయవాడ 

తాలూకా ఈ డు 

గల్లులో 24.11.1911 

న జనించారు. (ప్రస్తుత 

నివాసం తిరువూరు. 

రెతు. హిందీవిశారద. 
బాల్య దశలోనే 

స్వ్య((గామంలో పిల్లలను సమీకరించి, జాతీయ నాయ 

కుల ఫొటోలు 5 వూరేగింవులు నిర్వహించారు. 

కొంత కాలం రహస్య పత్రిక “రెడికొరియర్ గా పని 

చేశారు, “ఆం(ధరత్నఖభవన్' ను ఫోలీసుల అధీనం 

నుంచి విము రక్తం చేయడానికి జరిపిన సత్యా_గహం 

తోను, 1982 శాసనోల్ల ౦ఘనంలోను మొ త్తం అయిదు 

సార్లు తీవమెన " లాఠీఛార్జీలకు గురయ్యారు. 

గురటూరులో రొజకీ యమ హాసభకు హోజరె 11రో జులు 

పోలీసుల కస్టడీలో వున్నారు. ఇచ్చాపురం నుంచి 

మ్మదాసువెళ్ళిన రై తురక్షణ య్మాతలో పాల్గొన్నారు. 

1988 లో తెలంగాణా సరిహద్దు (గామాలనుండీ జరి 
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పిన సెట్ కాం(గెస్ నత్యాగ్రహాలకు సాయపడ్డారు. 

1989 లో తిరువూరు తాలూకా తునికిపాడులో "నిజా 

మాంధ ర తాంగ విద్యాలయాన్ని నిర్వహించారు. 

ఖమ్మం సబ్దణంలో వుంటూ, నిజాం వ్యతిరేక ఉద్య 

మంలో పనిచేస్తూ, 1941 లో మధిరలో. అరెస్టు 

అయ్యారు. 1942లో 4 మాసాలు శిక్ష విధింపబడిందీ. 

వరంగల్ "సె సెంట్రల్ జై లులో మొ త్తం 10 నెలలు శిక్ష 

అనుభవించారు. 1940 నుంచి కమ్యూనిస్లు. తిరువూరు 

తాలూకా నమ్యాని స్టునమికి కార్యదర్శిగా సని చేశారు. 

సుంకర సుబ్బారావు 

తం|డి రామ 

చందుడు.. జననం 

1914. విజయవాడ 

తాలూకా ఈడ్నుగల్లు. 

1980. ఉప్పు సత్యా 
(గహంలో కర 

పత్రాలు పంచుతూ, 

లా రీఛౌ ర క్రి గుర 

య్యారు. 1981 లొ విదేశీ వస్తా) లయాల ముందు. 
పికెటింగ్ చేస్తూ లాఠీ దెబ్బలు తన్నారు. 19832 శాస 

నోల్ల ంఘనంలో అరెస్టు అయి, ఆరు నెలల కఠిన శిక్ష 

అనుభవించారు. విజయవాడ తాలూకౌ కోర్డు ఆ|కమణ 

పయత్నంలో కోర్టులో చొరబడి. స్వాతం డ్య నినా 

దాలుచేస్తూ, కరప (తాలు వెదజల్లి, అరెస్టు అయ్యారు. 

మునగాల జమీందారుకు న్య కొశకంగా జరి గిన 

పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. 

సుంకధ వెంకట 

తండ + "కోటయ్య 

జననం 1-7-1909 

విజయవాడ. తాలూకా 
ఈడ్పుగల్లు. రైతు. 
మంచి (క్రీడాకారుడు. 

విద్యార్థి దశతోనే 

దాతీయోద్యమంలోకి 
లో 

దుమికిన. యోధుడు. 

బందరు కోనేరు సెంటరులో జెండాపీరుడు తోట 
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నరసయ్యతో పాటు తీవమైన లాఠీ దెబ్బలు తిని, 
ర్త కం కక్కా_రు. ఉప్పు సత్యాగహంలో పాల్గొనగా, 
జ. 1980 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధీంచారు. 
రాజమండి, తిరుచునాప లి జైళ్ళలో శిక్ష అనుభ 
వించారు. పోలీసుల ఆక్రమణ నుంచి విజయవాడ 
ఆం|ధ రత్నభవనాన్ని విము కం చేయడానికి జరిపిన 
సత్యా(గహాంలో తీవమెన  రారీథార్టీక గురయ్యారు. 
10-8. 1882న సంవత్సరంపాటు కళిజీశిక్ష విధించారు. 

రాజమండ్రి, వెళ్తెై కోనిబోరియమ్, బళ్ళారి జైళ్ళలో 
శిక్ష అనుభవించారు. జెలురో క్షయవ్యాధి పీడితుల, 
విడుదలై న కొద్దిరోజులకే 1985లో క్రీ కోక 
లయ్యారు. 

సుంకర బలరామక కృష్ణయ్య 
స్వ(గామం విజయవాడ తాలూకా ఈడ్పుగ లు, 

1932 కాసనోల్ల ంఘనంలో లారఠ్రీఛా రక్ గురయా; 

సుంకర సుబ్బారావు 
ళం౦ం(డి కుమారసా స్వామి. విజయవాడ తాలూకా 

నణుకూరు వా వాస్తవ్యులు. రె తు. క్విట్ జండియా 
ఉద్యమం సందర ఖంగా 21_9_ 44నుండి మూడు నెలల 
కఠిన శిక్షను అలీపురం జైలులో అనుభవించారు. 

సూరంవూడి వెంక కటరత్నుం 
తండి. వెంకటసుబ్బయ్య . విజయవాడ తాలూకా 

గుంటుస శ్రి వా సవ్యలు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 
పాల్గొని స్ట నెలల కఠినశిక్షను అలీపురం క్యాంప్ 
జెలులో 298.49 నుండి అనుభవించారు. 

కడియాల పిచ్చయ్య 

తండి శ్రీరాములు. 
జన్మసలం గను వరం 

తారా కాషారు 
౩ తు.చిన్న వయస్సు 
లోనే జాతీయోద్యమం 
లోకి దూకారు. ఉప్పు 

సత్యా_గహ కాలంలో 
స్వ(గామంలో బాలలకు 

నాయకత్వం వహించి, 
శాటి గెలలు నరికే కార? యమం నిర్వహించారు. 
విజయవాడలోని ఆంధ్రరత్న భవనాన్ని పోలీస్ ఆక 
వణ నుంచి విముక్తం చేయశజానికి జరిపిన సత్యా 

ల 
రు, “ఎ 

3 

య 

(గహంలో హాల్లొని, లాఠీఛార్రీకి గురయ్యారు. 

8_12.1882 న సంవత్సరం ఆరు వారాల కరినశిక్ష 

విధించారు. రాజమం ।డి జై లుతో శిక్ష అనుభవించారు. 
18-6-1933 న విడు దలయ్యా రు. అనంతరం కమూ్యూ 
నిస్లు పార్తీలో చేరారు. | ప్రన్తుత నివాసం విజయవాడ. 

కడింరూల కాశీ నిశనాధం 

జననం24_10..1917 

గన్నవరం తాలూకా 

కౌటూరు., (ప్రసుతం 

విజయవాడ నివాసి. 

బాల్యం నుండి జాతీ 

యోన్యమ (పభావా 

నికి, గురి అయ్యారు. 

[987 లో ఎన్నికలో 
ae] కాం(గెస్ అభ్యర్దుల. విజయానికి కృషి చేశారు. 

యువజన, రెమ్ ఉద్యమాలలో కౌర్యక ర్తగా 

ఉన్నారు. యుద్ధ కౌలంలో సబ్ జైలులో ఉనారు. 
తర్వాత రహస్య జీవితం గడిపారు. భారత దేశంలో 
నె జాంను విలీనం చేయాలనే ఉద్యమానికి సాయపడ్డారు. 

కడియాల కోటేశ్వరరావు 

తర్మిడి శీరాములు. 

జననం16_1_1920. 

గన్నవరం తాలూకా 

కౌొటూరు. (పసుత 

నివాసం విజయవాడ. 

బాల్యం నుండి 

స్వాతం త్య ఉద్య 

పుంతో. సంబంధం 

వుంది. 1882 తో 

ఆంగ్ల. విద్యకు స్వస్తి చెప్పారు. 1887 ఎన్నికల్లో 
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేశారు. యుద్ధ 
కౌలంతో “ స్వతం(త భారత్” పత్రికను గన్నవరరి 
తాలూకాలో. పంపిణీ గాధ్యతను స్వీకరించారు 41 

, లోను 42 లోను అరెస్టయి సబ్ జె లంలో ఉన్నారు. 
క్విట్ ఇండియా ఉద్య మంలో పాల్గొనా ఎరు. కొన్నాత్త 

దాజనడాలాలంతడా లకన్ మయం అమమయ. 

Dc .. .... 



నం/గౌము లలత 

ఠహస్య జీవితం గడిపారు. యువజన, రైతు 

సంఘాల్తోగ్ప ని చేశారు. 

జాని తులకు సహా యకంగా 

తు కౌర్యిళ 

1945 విశాఖ జిల్లాలో కరువు 

వలంటీరుగా పనిచేశారు. 

వెలిదండ 
య 

తండి దాసయ్య 

పంతులు. జననం 

1899. గుడివాడ, 

మదాసు (కీప్ సియన్ 

కౌలేజీల్ రోపట్టభద్రులె 

మెడికల్ “కాలేజీలో 

చేరారు. బెజవాడలో 
వై ద్యవృ త్తిపారం 

భించి19 22-8 0మధ్య 

హనుమంతరావు 

కాలంలో (ప్రముఖ డాక్టరుగా సిద్ధి చెందారు. ఉప్ప 

సత్యా_గహంలో బెజహొడనుంచి బయలు దేరిన రెండవ. 

దళానికి నాయకత్వం వహించారు, 26..6-1980న బె 

దాడ జాయింట్ మేజి'సె9ట్ సంవత్సరం ఆరుమాసాలు 

కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమం (డి, వెల్లూరుజై శ్ళలోకిక్ష 

అనుభవించారు. రాజమండి జె జైలులో 156_6_|930న 

తీ వమైన ల ా రీఛార్రీకి గురయ్యారు. ఆ లార్రీ దెబ్బల 

వల్ల ఆరోగ్యం క్షీణించి, క్షయవా కధిగో స్తులై నారు. 

గాందీ - ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 123-1981 న విడు 

దలయ్యారు. క్షయవ్యాధితో 21.12.1881 న 

మైసూరు శానిటోరియమ్లో కన్నుమూశారు. ఈ 

త్యాగమూ ర్తి పేరిట విజయవాడలో మున్చిపల్ కమ 

ర్షియల్కారస్టేక్స్, ఒక (గంథాలయభవనం వెలిశాయి. 

గెల్లి  రొజగోపాలం 
PR 

తండి నరసయ్య. 

విజయవాడ లో 27. 8_ 

1911లో జన్మించారు 

వ్యాపారి. ఉప్పునత్యా 

(గహంలో పాల్గొ 

న్నారు. నగ గ్ర 50వ 

18 నెలలు కరీన 

శిక్ష విధించారు. రాజ 

మండి, కోయ ౦ 

ఫ్రీ. 
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బత్తూరు, అలీప్పురం ౩ జైళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంరీ-ఇరిన్ ఒప్పందంతో 1ఏ.8.19801 న విడుత 

లయ్యారు తిరిగి శాసనోల ౦ఘనంతోపాలతొని, (పభుత్వ 
౧ ౧ 

నిషేధాలను ధిక్కరినూ బహిరంగసభ జరిపి8...1._తిశిన 

తమైన లాఠీఛార్జీ కి గురయ్యారు. ల ఉద్యమంతో 

పర్ధాన కారణంపె శీర... 1992 న సంవత్సరం 

కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమం డి, కడలూరు జైళ్లలో 

శిక్ష అనుభవించారు. స్వాః తం్యత్య సమరయోధులు 

వెలిదండ హనుమంతరాపు పేరట సాపితమెన లె కీ 
య (5) 

నిర్మాతలలో ఒకత. 21_2-_1977 న కీ రి శేషు 

డాకర్ తన్నెటి వెంకట శేషా 
రం 

చలవతిరావు 

1911 అకోబర్ 
as] 

[15న విజయవాడ 

తాలూకా తెన్నేరులో 

జనిించారు. తండ 

రామచ ౦ చయ య్య 

పంతులు. విద్యా రన 

ఉన్నపుడే 1929 "రో 
న 

' 
1 

రాయప్పరం మెడికల్ | 

హోసల్ లో విదేశవస్త్ర బో 
మూవ > లో సొతొ షే, 1 క క స 

బహిష్కరణ బాల్గొన్నారు (ప్రభుత్వం రూపాయి 
a 

న్నర జరిమానా విధించింది. కాం గెస్ నాయకుల అరే 

స్లుకు నిర సనగా [1042 ౨ఎగస్టులో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ 

సభ్యత్వానికి రాజీనా మాచేశారు. క్విట్ ఇండియాఉద్యమ 

కాలంలో ”కాం(గైస్ సోోఅనేర రహస్యప (త్రిక నడపడానికి, 

సహాయపడారు. “అండర్ 

_గొండ్ వర్క్” చేశారు. నొంబాయినుండి వచ్చే 

పంపిణీ ఆర్థిక కమిటీకి బాధ్యత 

బలులను, ర్ నమెట్లను కౌంటగెస్ 

ర్కార్లకు సప్టయి చేశారు. కార్యకర్త కలకు ఆర్థిక 

సహాయం చేశారు. రెండుసార్లు మున్సిపల్ ఛి చైర్మన్గా 

పనిచేశారు. 1962.67 లో విజయవాడ నుండి ' శాసన 

రాష్ట్రమ తా పంచడానికి 
ఠం 

రహస్య పత్రికల 
4 

వపహొంచారు. నాటుణా 

క! 
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తండ్రి మద్ది 

లక్ష్మి నరసింహం. 

జననం 21.12. 

1002. గుంటూరు 

జిల్లా (బ్రాహ్మణ 

కోడూరు. భర్త 

వెంకటసుబ్బయ్య. 

విజయవాడలో ఖాదీ 

ప్రచారం విదేశీ 

వస్తు బహిష్కరణ పెద ఎత్తున సాగించారు. 
సత్యా _గహోద్యమాలలోకి * సః లను హెచ్చు 
సంఖ్యలో సమీకరించడంలో ? ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిొం 
చారు. ఉప్పుసత్యా_గహంలో అరెస్టు అయ్యారు. 
26_8.1990 న ఆరు నెలలు కఠినశిక్ష విధించగా 
వెల్లూరు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. 1981 రో 
గాంధీజీ, తదితర జాతీయ నాయకుల అరెస్టుకు నిర 
సనగా సమ్మె చేయాలని గుంటూరు ఎ.సి . కాలేజీ విద్యా 
(రులను ఉద్యోధించినందుకు గుంటూరు సబ్ జె జెలులో 

1 రోజులు శిక్ష అనుభవించారు. మ(దాసు, నాగ 
పూర్ కాంట_గెసు మహాసభలకు హాజరయ్యారు, 

శాసనోల్ల ౦ఘనంలో అరెసు అయ్యారు. 22-1982 న 
ఏడున్నర మాసాల కఠిస్శిక్ష, రు. ర్[0/_లు జరి 
మానా విధించారు. జరిమానా చెలించలేదు. గాందీజీ 
ఆదేశం మేరకు విజయవాడలో స్వదేశీ వస్తు 
విికయశాలను స్థాపించా రు. విజయవాడలో బాలికల 
ఉన్నత పాఠశాలను కూడా స్థాపించారు. ప్రస్తుత 
నివాసం గుంటూరు ఆంధ రాష్ట్ర కాంటగెసు సంఘ 
సభ్యురాలుగాను, పట్టణ కౌంటగెస్ కార్యనిర్వాహక 
వర్ష సభ్యురాలుగాను, జిల్లా కౌాంటగెసు సంఘ సభ్యు 

రాలుగాను పనిచేశారు. హరీజన హాస్టల్ పాలక సంఘ 
సభ్యురాలుగాను, స్తానిక మహిళా సంఘ సభ్యురాలు 
గాను. సేవచేశారు. * 

ం [ ల జంధ్యాల వె కట పూర్ణ య్యుకశా స్త్రీ 
తండి వెంకటళాస్తి. జననం 19.65.1907. 

గన్నవరం తాలూకా చినఓగిరాల. నివాసం విజయ 
వౌడ. ఎస్,ఎస్.ఎల్ ,సి. వరకూ చదివారు. వె ద్యులు. 

క) జ్లాజిల్లా స్యాంతోం (త్ల 

ఉస్పుసత్యా గహంలో అరెస్టు అయి, రాజమండ్రి 
జైలులో 9 మాసాలు కఠిసశిక్ష అనుభవించారు. 
వీజయవాడ పట్టణ కౌం(గెను కార్యదర్శిగా పని 
చేశారు, 

ఏటుకూరు బలరామమూ ది 
జతే 

తండి ఎతారామయ్య, 
28-8-1918 న గుం 

జ జిల్లా ఏటుకూరు 

(గా మంలో జన్మం 

చారు. 1937లో ఎ.సి. 

కౌలేజీలో వి.ఎ. పాసై 

a రెందెళ్ళు ఆర్. యం. 

| యస్. సర్వీసు 

ఉద్యోగం చేశారు, 

_స్వతంత భారతీ పష్మతిక 
రవాణా, (వచారం చేశారు. (పభుత్వ నిర్బంధ విధా 

నికి గురియై 1940 లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం 
వదిలి వేసి, కమ్యూనిస్లు పార్టీలో పూర్తికాలం కార్య 
క్ర ర్తగా చేరారు. 1902.7బ్ వరకూ విశాలాంధ దిన 
స తిక సంపాదకులు. 1972 నుంచి నేటివరకూ విశా 
లాంటధ [పచురణాలయం సంపాదకులుగా వుంటు 
న్నారు. వీరి అభిమాన విషయం-మార్క్స్స్సిసు సిద్దాం 

తం, భారతీయ చరిత, 'తత్వశాసా౦లు.. మంచి 
రచయిత. పెక్కు చారిత్రక, తాత్విక, సాహిత్య 
వ్యానాలు రచించారు. వీరి (ప్రధాన గంథాలు..ఆం(ధుల 
సంక్షి ప్ప చరిత్ర (రష్యన్ భాషలోకి అనువదింగ 
బడిందీ), భారతీయ తత్వశాస్త్రం, మన చర్విత. 

వేములవల్లి హనుమంతరావు 
తండ్రి సుబ్బయ్య 

1981 న గుడివాడ 

తాలూకా పెదమద్దాలి 

(గామంలో జననీం. 

ఎఫ్.ఎ వరకూ చది 

వారు. 1919 తో 

ఖదరు ధరించి గుడి 

వాడ వి ద్యా రు ల 

సమ్మెకు నాయ 



నం్యగౌతు చరి [ల 

కత్వ౦ వహించగా, ఏరిని పోలీసులు కొట్టి చొక్కా 

చించివేశారు. ఆ ఏడాదే మి(తులతో కలసి గుడివాడ 

డెప్యూటీ కలెక్టర్ ఆఫీసుకు నిప్పు పెట్టారు. చులిఫోన్ 

తీగలు శతెంచివేశారు. 19కిర్-96 లలో వీరు 

ఏలూరులో కాంపస్ సోషలిస్తులతో కలిసి వివిధ 

కార్మిక, యువజన సంఘాల నిర్మాణంలో పాల్గొ 

న్నారు. ప పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కారగెన్ నాయకత్వాన 

మునగాల జమీందారీ న్యతిలేక రెతు పోరాటంలో 

పాల్గొన్నారు 1987 ల పీరు ్షు(దానులో మేరీ 

అనే ఒక తమిళ (క్రిస్టియన్ టీచరును పెళ్ళి చేసు 
కున్నారు. సంస్క ర్త ర్, మూఢ నమ్మకాలకు వ్య త్రి 

రేకి. హరిజన దేవాలయ (వవేశం జరిపి ంచారు. 

1889 న నుద్రాను వెళ్ళి అక్కడ  కా_మేడ్చుతో 

కలిసి ఇంగ్లీష షు, తమిళ భాషలలో “కమ్యూనిస్తు” 

అనే వత్రికను రహస్యంగా 
జ 

నడిపారు. మ్మదాసు 

కమ్యూనిస్టు కుటకేసులో 4 ఏండు శిక్ష విధించారు. 
దం 

మద్రాసు నుంచి బళ్ళారి సెంట్రల్ జేలుకు బదిలీ 
న 

చేసుండగా వీరు రెలులోంచి దూకి పావపోయారు. 

మొదటి భార్య చనిపోగా 1944 లో వితంతువైన 

విమలాదేవిగారిని పెళ్ళి చేసుకున్నారు. 1947 లో 

రాయవెల్లూరు జై లులో డిజిన్యూగా వున్నారు. 

1949 తెలంగాణా శె తు పోరాటంలో అరె రెస్తు చేశారు. 

జైలుతిండి, నిరాహో శరదీక్ష, లాఠీఛార్తీల వల్ల క్షయ 

వ్యాధికి గురయ్యారు. వీరు మొత్తం న ఏచ్ళ జైలు 

జీవితమూ, ఏళ్ళు రహస్య జీవితమూ గడిపారు. 

శ్రికృష్ణారావు 
తండ్రి వెంకట 

రత్నం .జననం1 324. 

గుంటూరు బిలా, 

తెనాలితాబాకా (కొప 
Uy నమ వా _స్తవ్యులు. 

జా తీ యోద్యమ లో 

పని చేశారు. 26 

జనవరి 1948 న 

త్సవ సందర్భాన ఊ రెగింపు జరపగా అరెస్టు చేశారు. 

తాడప తి 
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తెనాలి సజ్ మేజిసే సే్రటుచే డి.జ.ఆర్ (క్రింద ఆరు 

మాసాలు కఠిన శిక్ష విధించి, ఆలీపురం జైలుకు పంస 

బడ్డారు. విడుదల అనంతరం కూడా స్వాతంత్ర్య ఉద్య 

మంలో పనిచేశారు. విజయవాడలో వుంటున్నారు. 

కాశీనాధుని కాళహ స్టీ లింగయ్య 
౦|డి వీరన్నయ్య పారఠీ. జన్మస్తలం గుంటూరు 

పెదప్పలివ రు, ఉప్పుసత్యా 

(గహ దళ్ ప కు తన ఇంటిలో అన్నం పెటి 

నందుకు రెపలై వ జిస్త్రంటు కోర్టులో ఆరు నెలల 

కఠిన శిక్ష విధిరహేరు. మాప పణ స్యతంపె సంతకం 

చే సే జై లుగిక్ష రద్దుచే స్తానని మేజి జిపేెట్ చేసిన 

సూచనను తిరస్కరించారు. 1980 ఆగస్టు 18 నుంచి 

మరో మాసం కఠిన శిక్షను రాజమండ్రీ, అలీపుఠం 

జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

జిల్లా pe తాలూకొ 

మంతెన వెంతటరావమురొజు 

కం(డి బాపిరాజు. 

జన్మ స్థలం గుంటూరు 

జిలా చాపటతా లూకౌ 

ఖాజిపాలెం. రైతు. 
నివాసం విజయవాడ . 

1932 శాసనోల్ల ౦ఘ 

నంలో అరెస్టు అయి, 

ఆరు మాసాలు కఠిన 

శిక్షను రాజమం డ్రి 

జైలులో అనుభవించారు, 

కేశిరెడ్డి సూర్యనారాయణ 

తండి అప్పన్న. జన్మస్థలం విజయవాడ. 

వ్యాపారి. శాసనోల్త ంఘనంలో రెండుసార్లు లాలీఛార్జీకి 
గురయ్యారు. 4-5-1982 న సంవత్సరం కఠిన ఫ్ 
పధించారు. రాజమండ్రి, కన్ననూరు జెళ్ళలో శిక్ష 
అనుభవించారు. వ్యష్టి సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని, 

౧ 

7-1-1941 నుంచి అయిదు వారాలు జెలు శిక్షను 

రాజమం డ్రి జైలులో అనుభవించారు. 28-8-1970 న 

కీ రిశేషములయ్యారు. 



కొన్నారు. దత్తత కుమారునితో పాటు స్వాతం 

సమరంలో పాల్గొన్నారు, 1982 శాసనోల్ల ౦ఘనం 

పోలీను లాఠీఛార్జీలకు గుర గాయపడిన స్వాతంత్ర్య 

సమరయోధులకు తన ఇంట్లో ఆ శయమిచ్చి సేవ 

చేసినందుకు 28_1 -1982 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, 

రు. 400 |- జరిమానా విధించారు. జరిమానా చెల్లి ంచ 

నిరాకరించినందున ఇంట్లో సామాను మొ త్తం చివరకు 

అట్ల పెనముతో మం వేశారు జరిమానా 

మొత్తం రాలేదని చేతిగాజులు కూడా లాగుకొన్నారు. 

వెల్లూరు జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తూ పక్షవాతానికి 

గురయ్యారు. _బతుకుందనే ఆశలేక మూడు రోజులు 

శవాల గదిలోనే పడవేసి పుంచారు. అనంతరం 

కోలుకొని, జైలుశిక్ష పూర్తిగా అనుభవించి విడుద 

లయ్యారు, హరిజన నిధికి బంగారు గాజులు, ఉంగ 

రంతో సహా రు 1800/-ల నగదును గాంధీజీకి 

స్వయంగా సమర్పించారు. 1888 లో దత్తత 

పుత్రుడు మధుసూదనరావు హరిజన, సవర్హ సహ 
పం క్తి భోజనాలను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు బంధువుల 

బహిష్కారాన్ని లక్ష్య పెటక దత్త త కుమారుని 

Ea శ 
పక్షాన ధె రకంగా విలబడారు. దేశభ 

| చున డ 

గల ఆదర్శ మహిళగా 4-9-1978 న కీ రిశేషు 

క్షి 
జ 

| నీ 

తెరి 
అటే 

కాగ | ద్ద రఘురామయ్య 

తండి గంగయ్య 

జన్మసలం విజయ 

పురం.జాతీయకుటుం 

వానికి పట్టు గొమ్మ 

| కుటుంబంలో జన్మిం 

చారు రు నెహూకమిటీ 

గుంటూరు రాక సంద 

రంల అరెస్టు అయ్యా రు. మూడురోజులు రిమాం 

డ్లో వుంచారు. రూ. 1 15/ - జరిమానా విధించారు. 

టోల్గేట్ పన్నుకు వ్యతిరకంగా (ప్రభుత్వంతో పోరా 

డానీ. అభ్యు దయ ఉద్య రాలకు అండగా నిల" 

బడ్డారు. లయోలా కాలేజీ వటి విద్యాసంస్థల స్టాప 

నకే సహాయపడారు. 
తే 

కా్యటగడ్త వు 
యె 

దతత తండీ 

తంగడి గంగయ్య. 

15_8_1902 విజయ 

వొడ శివారు మొగ 

లాజ పురంలో 

జని్మాంచారు. ర తు, 

జొ త్రీ యోద్యమంలో 

(పముఖపాాత వహిం 

చిన కాట్రగడ్డవారి. కుటుంబ జన్మించారు. 

వశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కౌం గెస్. ఏం ముఖ్య 
మెన పాత్రో వహించారు. సత్యా_గహుల శిబిరాలను 
నిర్వహించారు. ఈడ్సుగల్లులో సేవాశ్రమం స్తాపించి 
దానిని నిర షహాంచారు, సంఘ సేవకులు. ఉప్పు సత్యా 

(గహంలటో పాల్గొనా ఎరు. 285_1880 న. సంవత్స 
రంన్నర కఠినశిక్ష విధించారు. రాజమండ్రి, వెల్లూరు, 
అలీపురం జైళ్ళలో; కక్ష అనుభసించారు. గాందీ ఇర్విన్ 
ఒప్పందంతో 183.1981 న విడుదలయ్యారు . తిరిగి 
శాసనొల్ల ౦ఘసం లో పాల్గొన్నారు 9_1..1982 

యెన కాట్రగడ్డ వొచి 



నంగౌమ భరి [తో 

సంవత్సరం కఠిన శిక్ష విధించారు. రాజమండి, 

బళ్ళారి, మదురె జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవించారు. 

6_1-_1988 న విడుదలయ్యారు. ఆదినుంచి అతివాద, 

అభ్యుదయ ఉద్యమాలకి చాసటగా నిలిచారు. చాలా 

కౌలం పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా కార్యదర్శిగా 

పనిచేశారు. స్వాతంత్ర్య సమరంలో చేసిన సేవలకు 

కేంద (ప్రభుత్వం జారీచేసిన “తా 

గ్రహీత. కృష్ణాజిల్లా స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 

సంఘం అధ్యక్షులు. 

కాం గెస్ 

మప తి 

కాఓగడ భవానీ శంకరరావు 
0౫ 

తం|డిగంగయ్య, 
క అటు న గ 

జస్మృస్థలం వజయ 

వాడ శివారు 

మొ గలా జపురం. 

రెతు. జాతీయోద ద్య 

మానికి పటుగొమ యత్ర 

యైన కా (ట్ట గడ 

నోడరులలో ఒకరూ 

ఉప్పుసతా?గ హంలో 
అల 

పాల్గొన్నారు. 27.1030 న సంవత్సరం కఠిన శిక్ష, 

రు, 80 /- విధించారు. రాజమండీ, 

తిరుచునా పల్లి , ఆలీప్పరం జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవిం 

చారు. గాందీ...ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 143-1981 న 

విడుదలయ్యారు. క్రీ రిశేషు లయ్యారు. 

జరిమానా 

కాటగడ్డ వెంకట నారాయణరావు 

తం(డి గంగయ్య, 

జననం 1907. విజయ 

వొడ శివారు మొగ 

(లాజపురం. బెనారస్ 

యూనివ ర్శి టీలో 

ఉన్నత విద్యాభ్యాసం, 

ఉస్పుసత్యా_గహంలో 

పాల్తొనగా 7640 న 

18 నెలల కఠిన శిక్ష 

నిశింజాత. దాజమ9, డీ, కోరాపుట్ జైళ్ళలో శిక్ష 
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అనుభవించారు. 1982 తో బెనారస్ దశాస్వ'మేధ్ 

fy 

ఘాట్ వద్ద జరిగిన లా రచార్డిలో గ గాయపడారు అనంతరం 
G 

ఆం(ధ( ప్రాంతంలో శాస సనోల ౦ఘనంతో పాల్గొని, 
aa) 

అరెస్టు అయారు. 16.8_1932 న సంవత్సరం కఠిన 

శిక్ష, రు500/_ జరిమానా విధించారు. రాజమండి, 

కన్ననూరు జెళ్ళలో శిక్ష అనుభవి చారు. 1087 లో 

మ్మదాసు శా సనసభకు ఎన్నికయ్యారు. 5 pa యు దు ఆంధరాషి? 

యువజనసంఘం అధ్యక్షులుగా పని జేశారు. మునగాల 

ol తు ఉద్యమంలో పాల్గొనా వరు. ఆదినుంచి కమ్యూ 

నిసు ఉద్యచూభిమాని . సమాజంలో అట్రడుగు వర్గాల 
శ 

ఉన్నతికి ఇండి పెండెం ట్గా వామపక్షాల సహ 

భల 
కారంతో కృషిచేసునా రు. 

అయ | 

కా(టగడ్డ శ్రీనివాసరావు 

తండ్రి గంగయ్య 
చలనచి|త సరి|శ్రమ 

(ప్రముఖులు. విజయ 

వాడ వా స్తవ్యు లు. 

1932 కానెనోల్ల ౦ఘ 

నోద్యమంలో 'పాల్తొ 

న్నారు. రెండుసార్లు 

లా రీచారికి గురి 

యన్ కమిటీ రాక సందర్భంగా విజయవాడ రైల్వే 

సేషన్లో నల్ల జెండాలు చూపారు. గాంధీ జన్మదినో 

త్సవం సందర ై ంగా ఊరేగింపు జరుపుతుండగా రవీస్ 

కాల్వ వంతెన పె లాఠీచార్రీకీ గురిఅయ్యారు. 1982ల
ో 

ఢిల్లీ రహస్య ఐ.సి.సి. సమావేశానికి హాజరై. తిరిగి 

వసుండగా పోలీసులు అరెసు చేసి సబ్ జై ల్లో 

ఉంచారు. రాజ్య సభ సభ్యులుగా న్నారు. భారత - 

జర్మన్ (పజాతం(త్ర రిపబ్సి క్ మైత్రి పెంపుదల కృషికి 

గాను జి, డి. ఆర్. బంగారు పతకం పొందారు. 

* 



ఉద్యవంంలొ పాల్గొన్న వందికొందరం 

కూచిభొట్ల సీతారామశర్మ 
"తంగడి రామకృష్ణశాస్త్రి. విజయవాడలో 18.2_14న 

జన్మించారు. ఉప్పుసత్యా గ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు 

216-80 న రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష విదీంచబడింది. 

బోర్ సల్ జెలులోను, రాజమం డ్రి సెం్టటల్ జై 

లోను శిక్షను అనుభవించారు. గాంధి ఇర్విన్ నం. 

బడిక ననుసరించి 1081 1 మార్చిలో విడుదలయ్యారు. 

మండవ నాగభూషయ్య 

(గామంతో18 12తో 

జన్మించారు. తండ్రి 

పిచ్చయ్య. 1929 

నుండి కౌం(గొను 

_ సభ్యుడుగా వుండి 

జాతీ యోద § 

మాల లోపని 
చేశారు. ఆం్యధ్రష్మతీకను ఆంగ్ల (ప్రభుత్వం నిషేధించి 
సప్పుడు ఈయన, మరికొందరు కలిసి తెనాలి తాలూకౌ 

కఠివరం వద్ద రైల్వే చెలిగామ్ తీగెలను నరికి 
వేశారు. 

1980 లరతలోశయన, ఉప్పల పూర్ణయ్య 

నాగాయలంకలో కాం(గను జెండాను ప్రభుత్వ 

నికే ఇదాజ్ఞ ను ఉల ౦ఘించి కట్టారు. అందువ ల్ల ఆం గ 

ప్రభుత్యం ఈయనమీద ఆపమాసాల వరక (గామం 
విడచి బయటకు వెళ్ళటానికి పలుళేదని నిశే షధాజ్జను 
జారీ చేసింది. 

1982 (ప్రాంతంలో చీరాలలోనూ, తెనాలిలోనూ 
విదేశీ వస్త్రముల దుకౌణాలవద పిశెటింగు చేశారు. 
_హరిజనోద్య మంలో కూడ పని “చేశారు. 

గుతావారి ఆదర్శ కుటుంబం 

గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె తాలూకా గు త్రావారీ 

పాలెం వా స్తవ్యులు గు త్ర చలమయ్య, రామా 
నుజయ్య, వీరరాఘవయ్య, “శ్రీమతి సుందరమ్మ గార్లు 
1932 సత్యా(గహ ఉద్యమరలోను, 1942 కిట్ 

ఇండియా ఉద్యమంలోను పాల్గొన్నారు. వీరంతా ఒకే 

కుటుంబ సభ్యులు. మంచి వ్యవసాయదారులు. వారి 

గుహం జాతీయవాదు లందరికీ ఒక స(తంగా ఉండేది. 

వీరి కుటుంబ సభ్యులు 1989 నుండి సంప్రదాయ 

పద్ధతు లనువఎదిరించిసంస్క-రణ వివాహాలను గావించారు. 

కులాంతర, మతాంతర, దేశాంతర(చై నా వివాహాలు 

గావించుకొన్నారు. బ్రాహ్మణులతో, హరిజనులతో, 

కసి యన్తతో. దేవాదాసీలతో, తదితర కులాలవారితో 

వియ్యమందారు. వీరి ఆడసడచు హలం చైనా యువ 
కుణి వివాహమాడింది. 

క! 

కోడంచ నారాయణరావు 

బందరు 

సిరపడ. కన్న 
ఎ a J 
డిగులు. జననం 

1893.వురణం౦ 

1976. 

1925 _ 26 

పాంతంలో బంద 

రులో హోటల్ 

సపెటారు, 1930 

జనపరిలొ న్వ్వాతర్మత్య సమరానికి దేళం సన్నద 

మౌతున్న సమయంలో, మద్రాసు రాష్ట్ర గవర్నకీ 
బందరు వచ్చాడు. గవర్నర్ రాకకు నిరసనగా 
శ్రీ గొటిపాటి బ్రహ్మయ్య తదితర స్వాతంత్ర్య 
సమరయోధులు అనేకమంది నల్ల జెండాలతో 
“గో బాక్ గవర్నర్” అంటూ నినాదాలీచ్చి నిరసన 
(సదర్శన చేశారు. వారందరినీ పోలీసులు నిర్బం 
ధించారు. ఆర్ రోజుల్లో కాం(గస్ ఖైదీలకు ఆహారం 
ఇవ కూడ దని ప్రభుత్వం బెదరించుతున్నస్నటికీ 
లెక్కచేయకుండా కేసు పూ ర్రిఅయి శిక్ష 
విధించేవరకూ వారికి భోజనం, ఫలహారం తదితర 
సదుపాయాలు కలుగచేశారు నారాయణరాపుగారు. 
ఆనాటినుండి జీవితాంతం ఆయన ఖద్దరు ధరించారు. 
గాంధీటోపీ పెట్టుకొ నేవారు. ఆ విధంగా తన దేళ 
భక్తిని ప్రదర్శించిన నారాయణరావుగారిని డాక్టర్ 
పట్టాభిసేతారా మయ్య మున్నగు నాయకులు (వశం 
సించేవారు. 



తామే గ్రా Pp 

నికిఅనెక విధాల అండ 

నతురోయూాడఢుల భరి [లో 

శ్ న్ చా వ్. 

తండి గంగయ్య 

జనన ౦ 1888లో 

విజయవాడ నవారు 

మొగ (లాజ ఫ్ర రం 

సా్యతం క్ క్ర్యాద్యమా 

దండగా పస చెసినం 

లె సెన్సు రద్దు చేసి . 1984, 1940 ¢ లలో నా. 

గారు మున్సిపల్ రక ఎన్నికయ్యాతు 4: 1965లో. 

కీ రి శేషులెరి. 

కౌటుగడ్డి గంగయ్య 

తండి పిచ్చయ్య - 

జననం. 1027: విజయ 

వాడ శివారు. మొగ 

(లాజప్పరం. జాతీయ 

కుటుం౦దఐ ౦గా 

చేరాందిన కాటగడ 
) a 

కుటుంబంలో జన్మించి 

కింట్ ఇండియా ఉద్య 

మంలో మడాను 

లయోలా విద్యార్థుల స సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. అనం 

తరం నిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చం, యూనియన్ 

పతాకావిష్కరణకు వ్య తిరేక౦0గా జరి 

అసమ్మతి _పదర్శనలో (పముఖ ప్మాతఠతవహించారు. 

1946లో ఏయత్నామ్ స్వాతం: తః పోరాటానికి 

జరిగిన కదారా పద 

ర్శనరో పాల్ల్గొని, లాఠీ చార్జికీ గురి అయారు. ఉదయం 

Gr 

2f Q Gr £9 ర eX చ 
* ఆం 

౭2 ల ద్ర టి 

స 
గ 

సహాయ నిరాకరణ కాలంలో 

వ్యతిరకంగా (పచారం చేసి, అరెస్టు అయి, ఆరు 

మాసాలు కళిన శిక్షను రాజమండి జెలులో అనుభ 

వంచారు. ఉప్పు: సత్యా_గహం అరెస్తు అయ్యారు. 

ల్2 24 9 

_పన్నమనెని వున్నయ్యు 

తండి వెంకయ్య. 

విజయవాడ తాలూకా 

నెప్పల్తి (గ్రామ వాస్త 

పోరు వెస్ _పెసి 
G రుంజ 

డెంటుగా చాలాకాలం 

పనిచేశారు 14-4 

1980 న ఉప్పు సత్యా 

_(గహోనిక వెళుతున్న 

పశ్చిమ కృష్ణాజిల్లా మొదటి దళాన్ని నెప్పల్లి (గ్రామం 
La] 

సన్మానించి, వారి స్వగృహంలో వారికి భోజనాలు 

ఏర్బొటు చేసిసందుకుగాను, (బిటిష్ (పభుత్వం ప్రి 

తుసాకి లె పెన స్సు ర్ష స్ట్రచేసిన తుపాకి లాక్కుజన్నదది. 

యలమంచిలి వెంకటవ్పయ్య 

తండ్రి అంకప్పు. 

సలిల! 00 

గుడివాడ తాలూకా 

కనుమూరు. హిందీ 

సాహి త్య ర త్ను: 

(పసుత నీవా 

విజయ వాడ. 
హైస్కూలు విద్యార్థి 

గావున్న రోజులలో 

కాలవగట్టు పాటలకు 

జననం 

1125 1880న సంవత్సరం కఠిన శి క్ష విధించారు. 

గుంటూరు జిల్లా రెపల్లె తాలూకాలో శాసనో లంఘన 

లంలో పోలీసు నిఘావుండటం వల్ల, పోలీసులు 

ఎవరినీ భోజనం పెట్టనివ్వ సకుండా చేసినందున నాలుగు 

మాసాల పాటు (గామ గ్రామాన తిరుగుతూ ఇంటి 

కొక ముద్ద చొప్పున మాదాకవళం సేకరిస్తూ, స్వాతంత్ర్య 
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సందేశం వ్యాపింప చేశారు. మె నేనివారిపాలెంలో కల్లు 

పాకల ముందు పికెటింగ్ చేయగా, ఏవస్ర్ర కావించి. 

పోలీసులు తివమెన లాఠీ ఛార్జి జరపగా కొన్ని 

గంటలపాటు సృహతపిపోయారు. 20=8=1082 

నుంచి ఆరు మాసాలు కఠిన శిక్షను రాజమండీ జైల్లో 

అనుభవించారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో సంవ 

తరం కశిన శిక్షను అలీప్పురం 

చారు.1929=65 మధ్యకాలంలో హిందీ (పచారంవిస ఎ 
en 0) 

Zవెలుతో అనుభవిం 
(eI 

తంగా చేశారు. గుంటూరుజిల్లా పర్యటన నలో గాందిజీ 
ళా 

(పసంగా లను తెలుగులోకి అనువదించా రు. హి౦0 ది 

తోనూ, తెలుగులోనూ రచనలు చెశారు 

యలమంచిలి బసవమ్మచే వి 

భర వెంకట 

స్ప య్య. తం (డి 

బొబ్బా బసవయ్య.జన 

నం 1916 గుంటూరు 

మెనే నివారిపా లెం. 
హింది (పవారం శాస 

నోల్ల ౦ఘనంలో భర 

తోపాటు పా లొ సె 

16-1-1932 నుంచి ఆరు మాసాలు కఠిన శిక్షను 
వె లూ రు, కన్ననూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 
1978 ఫి బవరిలో కీ రి శేషులైరి. 

బ "బ్బా సత్యనారాయణరావు 

తండి బసవయ్య. 

జన్మస్థలం దివితాలూకా 

యడ్ల కలో జననం. 

యలమంచిలి వెంక 

టప్పయ్యగారి బావ 

మరిది హింది 

కృష్ణాజిల్లాలో ఉపా 

ధ్యాయులుగా పని 

కళ్లి జిల్లా స్మాథితోం (తోం 

చేశారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో 81-1 2_1942న 

అరెస్టు అయి, 9 నెలల కఠిన శిక్షను అలిపురం 

జై లులో అనుభవించారు. 1948 లో కీ రిశేనుల రి. 

తండి లక్షీ కీశ్రై 

నారాయణ . జన్మస్థలం 

గుంటూరుజిల్లా రా రేసేల్లె 

తాలూకా మెనేనివారి 

పాలెం. యలమంచిలి 

వెంకటప్పయ్య గారి 

వమ రిది. ఉప్పు 

త్యా(గహం త్రో 

అరెస్టు అయ్యారు. 

9-7-1980 న సంవత్సర ౦0 కఠిన శిక్ష 

నా 
ద 

అం 
గ 

విధించారు.రాజమం[డి, అలీపురం జై ళ్ళలో శిక్ష అను. 

భవించారు. గాందీ ఇర్విచ్ ఒన్సందం పె 18-9-8313 

విడుదలయ్యారు. తిరిగి 1982 శాసనోల్ల ౦ఘనంలో 

ఆరు మాసాలు కఠిన శిక్ష అనుభవించారు. వెంక 

టప్పయ్యగారితోపాటు రెండు సా ర్త లాలీఛార్జి కీ 

గురై, నాలుగు మాసాలు (గ్రామాలలో దూదా కనళం 

అడుగుతూ తిరిగాడు. 

సరళ కుమారి 

భర్త ర్ వెంకటకృష్ణ 

వర్మ. “తండి యల 

మంచిలి అంక స. 

జననం గుడివా 

తాలూకా కనుమూరు. 

యలమంచిలి వెంక 

టస్పయ్య గారి సోదరి. 
16=1-19832న శాస 

నోల్త ంభఘనంలో. అరెస్టు 

అయి. ఆరు మాసాల కఠిన శిక్షను వెల్లూరు కన్న 

నూరు జైళ్ళలో అనుభవించారు. 

వార్థాలో హిందీ శిక్షణ పొందారు. కసూ రిభాయి 

కొ తవలి 
వకవ 

(టెస్టు “తరఫున ఉపాధా స్టయినిగా ఓ $0ఏండ్లు పనిచేసి రిల 

రయ్యారు. 

న క్ట ర 



నమరయోడుల బరీ [ల 

మెనేని బసవ వూర ర మ్మాదేవి 

తండి కొ త్రపః 

కుటుంబయ్య. జనన 

1908 గుంటూరు జి: 
లల 

"పల తాలూకా చా 
ఉం 

స్యగామం  శేవలె 
తాలూకా మెనేని 

పాలెం. శాసనోలం౦ 

సంతో పాఠలొని 

| గిల సేలం [032 9 నుంచి 6 నెలల కఠిన శిక్షను వెలూరు, 

కన్నునూరు జై జె శ్ళలో అనుభవించారు, తావేపఆ 

_గహీత, ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. ' 

చుక్కవలి మాణిక్యమ్మ 
హా 

తండ బొల్లి నేని 

కొటయ్య; జననం 

1919 గుంటూరు జిల్లా 

తెనాలితాలూకౌ కంచర 

పాలెం భీ ర్త కోటయ్య. 

వ్యష్టి సత త్యా గ్రహంలో 

పొల్తొని: 30-1-1941 

నుంచి మూడు నలల 

శిక్షను వెల్లూరు. కడ 

లూరు జె జైళ్ళలో అనుభవించారు. తిరిగికి $ట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో గుంటూరులో పికెటింగ్ జరిపి, అరెస్టు 

అయ్యారు. 2] వారాలు సబ్ జైలులో నిర ర్చం 

ధంలో వున్నారు, 80-8-1942 న మూడు డు నెలల కఠిన 

క్ర విధించారు. వెలూరులో జై లులొ శిక్ష అనుభ 

౦చారు. (ప్రస్తుత నివాసం విజయవాడ. 

మొవ్వ నాగయ్య 

తం(డి రామ 

చందయ్య. జననం 

1916 గుంటూరుజి జిల్లా 

తెనాలి తాలూకొ జంపని. 

1083 జననరి 28 న 

144 "సెక్షన్ను ఉల్లం 

గుంటూరులో 

న్న 
cs 

మించి, 

జరిమానా విధించారు, జరిమానా 

251 

సాలోని రాయగడ వరకు 

ఇండియా ఉద్యమంలో, కోరుముందు పికెటింగ్ జరి 
(౫) 

పారు; lll=|942 న సంవత్సరం ఆ సమాసాలు, 

లు కఠినకిక్ష వి 

రాజమం, డి, 

తిరుచిరాసర్తి ,అలీపు పురంజై శ్చలో శిక్ష అనుభవించారు. 

గాంధి ఇర్విన్ ఒప్పందంతో 14=2=81 న విడుదల 

అయ్యారు. తిరిగి 1082 శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో 

పొ లొ నగా 
శ! 

పాల్గొన్నారు. వ్యష్టి సత్యా గహంలొ" 

2] _2= 1941 నుంచి శీ నెలల శిక్ష, రు. 150 

వసూలు చేశారు: 

రాజమం(డి సెర్యటల్ జె లులో శిక్ష అనుభవించారు. 

కిట్ ఇం డియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు 

8-9-1942 

సెం(టల్ జైలులో డిబన్ఫ్యూగా వున్నారు. 1948 లో 

నుంచి 9-10-1948 వరకూ వెల్లూరు 

కీ శే షులయ్యా రు.కొంతకా లంవిజ యవాడ లోవున్నారు 
అణాల 



అరవవలి వెంకటా ది 
aa 

కృమాజిలా 
కి ౧౧ 

గవర్నరు. బందరు వచ్చిస్యుదు నల జెండాలు చూ 
౧9 

చేయబడారు 
యె 

వౌసప్ప్యులు. 8-2 1980న నుడాను 
ame 

ps 

నందుకు అరసు 
(అ 

వై 
oa ఇ లక్ర్మయ్య aij wy 

౮ 

కృషాజిలా నివాపీ. 
వో నో 

3 తు. శాసనోలంభఘనసెంలో 

పాలొని సంవత్సరం కఠినస్న అనుభసించారు. 
గ 

అట్లూరి సూర్యనా రాయుణ 
వం 

కృష్ణాజిల్లా వొ స్తవ పము 1942 కట్ ఇండియా 

ఉద్యమంలో శె లుపట్రాలు తొలగంచసందుకు భారిలి 

రక్షణ నిబంధనల కింద శ్నింపబడ్రాడు. 
యె 

బు జ ww Coan త. "జే అటూరి రాటుయూ వాసరౌ ప్ప 

కృష్టాజిల్లా నివాసి. 1042 కబ్ ఇండియా ఉద ఎ 
ఖో 

మంటి రై లుపట్టాము పెరికి వేత చవింంలరు గాను సై 

డి.ఐ-ఆర్.[ (ర్ రింద ర్ల అసుఖఎంచారు 

అట్లూరి 

కృష్ణాజిల్లా నినా ర్ ఖుడి డియా ఉదుమంలో 

పాల్గొని" సంపత రం wo అనుఖఫ. సంచారి 

a రాముచలదరా ర్తి 

పోమయ్యారని భారత రట నిదింధసల కింద 

కందా వెంఠటవ: య్య ఫి 
కృష్ణాజిల్లా నివాసి, ఉప్ప సత్యా గదా ౦లో పొల్ల 

|| న్నందుకు (8వ ఆదుసలం కలిని Wrarts 
టడింది. 

శొసనోం ౦ఘు 
గ్ గ 1! 

గురియ్య్యూరు 
కృష్ణాటిర్థా యా బా వస్యులు, 193: 

జ 

సులు 
eats) చి ళు ల క 
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సహాకిరించ. పపం దరద. ఊ అరాలు రాశారు. 
చి iim 

భాంతి అమ న అటి NLD దాలు. 
Aer “ tah 

ఖో 
అకాల oR ట్ వ్ర ళో "a Wy ann” ఖః 

ఠా ముర ను చందమ నంట అద లలు! 
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సమరయోధుల చది (త 

విచారణతో వున్న ఇ దీగా వున్నారు. 
సే హూ యా జా జట్ రు అబద యూనియన్ లొ హె _డాజాద్ సెట్ వలినేం కౌవాలన 

ము 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ందున సేవ 

స్నెర శిక్ష ఏధింపబడింది. 
చె డా dx స న్ు న నం. జెళ్ళల సళ్ల ననుభపించారు 

గం తికెౌండ ల 
me) 

కృష్ణా జిల్లా నివాసి. ఉప్పు స 

న్నారు. ఆరునెలల నెక, ర్. స్య! 

చారు. 

వనంగల్, నిజామావాద 

అ 
i ణి (౮ & న గ్య టక శై ౧0 

గొట్లివాటి వెంకటేశ్వరరావు 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి 1080 కె శాసనోలంఘ నోద్య 
a2) 

మంత సాల్లొ ని అరసు అనూంతు. 19. 2-_1932 స 
క లి 

గుడివాడ నొలీసు -వెషన్ల లొ లాఠదిబ్బలకు ర్ 
we) 

యారు. 

గాాం్రి తు లా 

గౌ రెవాటి వెంకటరామయ్య 

కృష్ణాజిలా వా సవ్వులు. రఈా2-1950 న బందరుకు 
జం ఫీ 

వచ్చిసప్పుడు 

ర్శసలొో పాల్గొన్నారు. అరెస్తయ్యారు. 

చలవముల పటి చెన్నయ్య 
ర్ 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1992 శాసనోల్ల ంఘనంలో 

వాల్లొ ని, , లారీఛార్జీక గురయ్యారు. 

బావ రామూ ర ది 

కృష్ణా తా నివాసి. 1932 శాసనోల్ల ౦ ఘనంతో 

పాల్గొని లాశ్రీఛార్దీకి గురయ్యారు. 

~~ 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. కట్ ఇండి నూ ఉద్యమంలో 

ర లు పటాల ఏకవేత చర్యకః గాను అరెస్టు అయి, 

శిక్ష అనుభవించారు. 

దోడవరవు విశ్వేశ్వరరావు 
కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1921 నాగపూర్ కౌం(గెసి 

'త్రీర్మానానేసారం సంవత ఎరంబ "టు తన న్యాయవాద 

వృ తిని విసరించారు 
యాం జ 

జి. ఆదినారాయణ 

82.1880 న బందరులో జిలా నివాసి. 
aa) 

a 
gy లి 

అప్పటి మ్మదాసు గవర్నరు రా క్ర క సందర్భంగా జరిపనె 

అసమ్మతి (ప్రదర్శనలో పాలొనీ. అరను అయి, 
a) 

జెలులో గిర్పంధంచ బడ్డారు. 
QQ a 

ట్ ఆంజనేయులు 

కృషూజిలా నిహా 

ఈణ GG 

కృషాజిలా నివాసి. 1941 వ్యష్టి సతా్థ్య్యాగవాంలొ 
౬ ౧౧ అ 

కృషాజిలా 
అ = wu wr తలు 

న్నారు. లాఠిభాం: గురయ్యారు. పుయా ద 
జ 

విధిచిడింది. వ్య సతాః గహ 

కోర్టు లేచే వరకు శిక్ష. రు. 20 

చెల్తించని పక్షంలో మూడువారాల కళిన నీళ్ల విధించ 

= fo న్న 1] te cD ర్త ర్స 

బడింది. 

జ 
న్న 

L ఉల ఉం ఇం వన 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. ఉప్పు సత్యా_గహంలె 

x పాలొని, 10-6-1980 నుంచి 
౧ 

శిక్షను అనుభవించారు. 

దరౌంల నరసయ్య 
శ్ర 

మిది నెలల కఠపె 

తం కొటయ్య. కృష్ణాజిల్లా 

డాం వ్యతిరెక హోరాట కాలంలొ, 

నుంచి 21-9-1948 వరకు 

లులో కఠిన నక్ష అనుభవించారు. 

నివాసి. రతు* 

182.1948 

వరంగల్లు సెంటల్ 
3 f al 

(గ 

మ 
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వ్ దస సట. ee చ 

దండః ధం ౧౦ ఫ్రం 

కృష్ణాజిల్లానివాసి. 1882 శాసనోల్హంఘనోద్యమంతో 
బ్బ ణం ౧ ణి యం ల 

వాల్లొని లాత్రిచార్లీ చేయబడారు 
G 

దం పోలు వ ముయర 

జిలా నివాసి. 1962 ళానన నోల్హంఘనోద్య 
య? 

మంలొ పాల్గొన్నారు. లార్రీభా రీకి గురిఅయ్యా ౧రు. 
a ౫ 

దేసికాజు వెంకటల క్త నరసింహారావు 

తం|డి శోభనా; ది. గుడివాడ తాలూకౌలో జనిn0 U | 
చారు. నటుడు. 1921 సహాయ నిరాక రణోద్య మ 

కాలంఠొ ఇంటర్మీడియట్ చమవుకు స; 

వ్యష్టి సతా తా గహంరో వాల్గొనా వరు: 

4 నెలల కఠనెశీక్షను అనుభవించారు రు 104 జరి 

మానాను చెల్లించారు. రాజమం డీ. అలీప్తరం జైళ్ళలో 

సీను అనుభవించారు. 1842 కిట్ ఇండియా ఉద్య 

మంఠో పాలొనా చెరు. కీ రిశేషులు. 
a ఆశా 

ధనికొండ వెంకట సుబ్బారావు 

గ్రీరంగపురం వ వాస్తవ్యులు. 19020 21 సహాయ 

నిరాకరణోద్యమంలో గా మోద్యోగి పదవికి రాజీనామా 

చేశారు. 

పం్యడాజు జగన్మోహనరావు 
కృష్ణాజిల్లా నివాసి, 1942 నన ఇండియా ఉద్య 

ag) 

మంలో రెలు పట్టాల పికి వేత. తంతి తీగెల (తెంచి © 

వేత కార్యకల పాలలో పాలన న్నందుస అరెసుచేసి, 
Mh (౫) 

(పసంగి వెంకట రంగయ్య 
ల్ 

కృష్టాజిల్లా వాస్తవ్యులు. శాసనోల్లంఘనోద్య మంలో 

మద్యపాన నిషేధ (పచారాన్ని తీవంగా సాగించారు. 

పిరాట వెంకట రౌమారౌవు 
షా 

కృష్ణా జిల్లా వా సవ్యులు- ఉప్పు సత్యా గహంలో 

పాల్గొన్నారు. 14-6-90 స రెండేళ్ళ కఠిన శిక్ష 

విధించబడింది. 

కృష్ణాజిల్లా స్నాంతోం (క్రో 

వెల లము ది సు|బహొాణంం ర లందు ఇంబల్యాణ్యు 
కృష్ణాజిల్లా వాస్తవ్యులు. 1921 సహాయ నిరాకరణ 

అలాల క oa) 

ఉద్యమంలో (పభుత్వ ఉద్యోగానికి రొజీనామూ 

102 శాలనోల ౦ 
గా 

లే రి ల 
వ్ 

ర్ట o ర్మ 2 24 ల రం రొ 

పె ఎ నూరి సుుబహ్మా ణం 

కృష్ణాజిల్లా వాస్తవ్యులు. ఉప్పు సత్వాగహ 
దివి 

ఉద్యమంలో, పాల్గొన్నందుకు 14 6.1980 న రెండేళ్ల 
య 

శిక్ష ఏధించదిడింది. 

కృషాజిలా వా సవ్యులు. యుద వ్యతిరెక పచార 
క ౧౧౫ అనో ణి ఓ య 

ప్మతాలను కలిగి వున్నందుకుగాను 1941 లో 9 నెలల 

కఠిన శిక్ష విధించబడింది. 
అ= కొ 

బవ. జొ ఎఖ 

కృష్పూజిలా నివాసి మాజీ హెదరావాద్ సంసానంతో 
రవి ౧ (cn థ 

“జన్మభూమి” సత్రిక (పతిని కలి పున్నందుకు 1847. 

48 మధ్య డి. హెచ్ .ఆర్. (కంద నెల రోజుల శిక్షను 

విధించారు. 

బంలుసు లక్ష్మీవతి 

కృషాజిలా నివాసి. 1981-92 స తా గ ప కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1983-82 స త్యా(గహ 

వుద్యమంలో అరెస్టు అయి. శిక్ష అనుభవించారు. 

ఇ రవభొట వెంకట సుబ్బారావు 

కృష్ణాజిల్లా వౌ సవ్యులు. 1920-21 సహాయ నిరా 
(ag) అనాలో 

కరణోద్య మంలో న్యాయవాద వృ తిని వదలి వేశారు. 
లీ నా 



కృష్ణాజిల్లా వ సవ్యులు బందరులో మదాసు 
౮ ఖు a లాలి Pp జల ల 

గవర్నరు రాక సం ర్భంగా 8.౨.8[న నల జండాలు 
“ఇతి, 

సనో లంఘసంలొ 179.82న 

సి దెబ్బలు తిని. 

అరసు అయ్యారు. 

మొండం రాజారావు 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 194" కిట్ ఇండియా ఉద్య 

సుంలో 'పాల్గొనా గరు- 

మేదర మెట్ల ఎతారామంయ్యి 

తండి లక్ష్మయ్య. పిన్న వయస్సులోనే శాసనో 

ల ంఘనోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 11-6-=30న రెండేళ్ల 

కనిన శీక్ష విధించబడింది. తంజావూర్ బోర్ ర్ ర్ 
సూ లులొను. రాజమం్యడి జై ల “లోను నిక్షననుభవి 

చారు. 1828-1831 విడుదలయ్యారు. 

యల్. చెంగయ్య 

క్షా జిల్లా రౌ _సవ్యులు. 26_10_42 స విజయ 

వాడలో "మూడేండ్ల. నీక్ష ఏధించబడింది. చిలకల పూడ 

సెషన్స్ జడ్డి “రెండేళ్లకు శిక్షను తగ్గించా 

అలీపురం కాం జెలో “కను అనుభ ఎంచా 

కృష్ణాజిల్లా వాస్తవ్యులు. శాసనోల్లంఘనోద్య 

మంలో “పాల్గొన్నారు. 19_4=3 2న కె కలూరులో పోలీ 

సులు తీ వంగా లాఠీఛా ర్ద్చేసి స్పృహతప్పి వ వున్న 

స్టితిలో గుడివాడ వద్ద వదలి పెట్ర వళ్ళారు. 

యలమంచిలి సత్యవతమ్మ 

. 932 శాసనోల ల్ల ంఘనొద్య 

సుంలో ఎలమ; రులో విదేశీ వ వస్తారిలను ఏ పోగుచేసి తగుల 
| అయనే 

Sg 

పెటారు. గుడివాడలో అరెసు చేసి శిక్ష విధించారు 
చు (on) 

గౌ ర 

కృషాజిలా
 ళ్ వాసి. 

శాస రా మ వోద$వ = క 

డర 
నౌ ఘణ 

5 0 

అయారు. దూర ప్రాంతానికీ తీసుకువళ్ళి, వదిలి 

వేశారు. 

మెొలె పెదీ స బహ్మాణ్యం 

వగలు. శాసనోల్లంఘన ఉద్య 

ష్ (పభుక్వానికీ వ్యతి రకంగా 

3: అయ్యారు. తీవంగా 

బా స్రవ్యులు. 1932 శాసనోల ౦ఘ 

గురిఅయ్యారు. 

కృష్ణాజిల్లా 

నోద్య మంలో లాకీచార్జీకి 

రు దరాజు "వెం క్తి కృష్ణంరాజు 

కృష్ణా జిల్లా నివాసి. జాతీయ స్రోరొటంలో పాల్గొ 

న్నారు. గరాకీభార్తీకి గురిఅయ్యారు సంవత్సరం కఠిస 

నిక రు. 100 జరిమా నా విధించబడింది. 

వల ల్ల భనేని లక్ష్మణరావు 

శాసనోల్ల ఘన కాలంలో. 

వసా9లయాల 

అరెసు 
ప 

కృషాజిలా వాసి. 
అపు బశ అప 

19-8=1982 న బందరుల్ విదేశీ 

ముందు పికెటింగ్ చేసి, ౮ తీ దెబ్బలు తిని 

వారణాసి సూర్యనారాయణ 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1932 శాసనోల్ల ంఘనోద్య 

మంలో లారీ ఛార్జీ క నురిఅయ్యారు. 

వారణాసి సీతమ్మ 

కృష్ణాజిల్లా వాస్తవ్యులు. 19392“ శాసనోల్లంఘన 

ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. శీ నెలల శిక్ష ననుభవిం 

వారు. 
7 4. చ ళత్నా  అదుబ జి స 

విశ్వనాధింని అక్ష రణంభాశిర్మి 

కృష్ణాజిల్లా వాసి ఉప్పు సత్యా(_గహంలొ పాల్గొ 

న్నారు 951980 న 18 నెలల కఠిన శిక్ష విధించారు 

వుప్వులూరి 'వెంకటకృష్ణయ్య 

కృష్ణాజిల్లా వాస్తవ్యులు విరివిగా ఖాదీ (ప్రచారం 

చేశారు గుణదల ఖాదీ సంసకు రు. 21.000 దాన 
థు 

మిచ్చారు. 
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తండి వెంకట రాయుడు. రెతు. దొదాంరి దశ 

తోడే స త్యాగహ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. రాజ 

మ మండి, కోయంబత్తూరు, అవీపురం జై ol 
Qn 

26_5.ఏఎ0నుండి 1.11. 193 వరకు శిక్ష ననుభవించారు 

వ్యతిరేక పొరాటంలొ పముఖప్యాత వహించి. అరసు 
(se) 

అయ్యారు. సంవత రం శిక్ష ఐధించి, మూడు నెలల 

అనంతరం విడుదల చేశారు మ్మదాను కుట కేసులో 

అంసుఅయి, సఫ్రోలిసు కస సడి సుంచి తప్పించుకొ నిం 
స 

హనుమంతరావు పేరుతో అజ్ఞాత వాసం గడిపారు. 

కమ్యూూనిస్తు పార్టీలో చేరారు 

కృష్టా ప్యులు- 8.2.30 న బందరుకు 

గపర్నరు కసం ఎదర్భంగా ! న రసనగా సల్ల జెండాలను 

పేదర్శించారు. ఏరిని రోడ్డుమిద నే పోలీసులు. ఆపి 

రాణిలా వాస్త 
గ 

నివాసి. 011లో. యుద్ద వ్యతిరేక 

డి,ఐ.ఆర్ . [కింద అరెస్టు అయ్యారు. 

= జరిమానా విధించారు. 

సారంగపాణి 

తండి నల్లపరెడ్డి, కృష్ణాజిల్లా నివాసి. ఆనాటి 

హైదరాబా బాద్ సైట్ లో ఫపౌరహక్కు_ల ఉద్యమంలో 

పాల్గొన్నందుకుగా నాను 24-1939 నుంచ 16-8-39 

వరడీ గుల్బర్లా జై లురో శిక్షననుభ ఏంచా 

స్త వాజ్. బేమవయ్య. 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1980-32 శాసనోల అంఘనోద్య 

ముంరో ఆరు నెలల జై లు శిక్ర అనుభఏంచారు. 

నా cr ద 
యై 

we 

“వరణ : 208పేజీ ఒకటవ కాలంలోని 8వ "పేరును 

కృతా విల్లా నౌ / ఎత౦|(ల త్ర 

తోట రామలింగేశ్వరరావు 
తండి వీరరాఘ 

వయ్య. జన్మస్థలం 

బందరు తాలూకా 

చిలకల పూడి కిట్. 

ఇండియా ఉద్య 

మంలోపార్గొనా 

౨90_4.1044న రెండు 

వారాల శిక్ష, 

రు. జరిమానా. చెల్చించ 

వారాలు 29_4_1944 న్ంచి 

205 _1944 వరకు బందరు సదా జెలులో శిక్ష అనుభ 
[ 

తండి సీతయ్య - 

జన్మస్థలం బందరు 

తాలూకాచిలకలపూడి 

వ్యషి సత్యా_గ్రహం లా 

తో పాల్లొని, అరెస్టు 

అయ్యారు. కంట్ 
శ 

“ 

ఇండియా ఊఉ ద్య 

మంలో పాల్లొన్నారు. 

రెండువారాల జె లుశిక్ష, రు 100 /_జరిమానా విధించారు. 

జరిమానా చెల్లించ నిరాకరించి, మొతం మూడువారాలు 

29 41041 సంచి 20=5- 1944 వరక బందరు సద్ 

జైలులొ శిక్ష అనుభ ఏంచారు. 

సూరంవూడి కనకరాజు 

కృష్ణాజిల్లా నివాసి. 1920_21 సహాయ నిరాకర ణంలో 

తన ఉపాధ్యాయ పదవికి రాజీనామా చేశారు. 

శ్రీరాముల వెంకటేశ్వరరావు 

తండి అస్పలసా షమి. ఏద్యార్థి దశలోనే ఉప్పు 

సత్యాగహంలో పాల్గొని కే 61980 నుంచి 

8_12_1980 వరకు రాజ నుండి, బళ్ళారి జెళ్ళలొ 

కఠినశిక్ష అనుఖవించారు. 
awe దానా ranean, 

శ్ర సురంబుధూరి ఆనందరావుగా చదువుకోవాలి. 



రు. 1941 వ్యష్టి సత్యాగ్రహ సమ నా 

“యం।త 'హెస్కూలు విద్యార్ది వుండగా రాజకీయా 
(ai 

లలో ప్రవేశించారు. 1949 లో జాతీయ విద్యార్థి 
సంఘం అవనిగడ్డ శాఖకు అధ్యక్షులుగా వుండ, 

విధ్యార్గులలో జాతీయ. భావాలను పెంపొందించారు. 
డా లక యన్ న ్త్ అజ్ఞాత కార్య(క్రమాలకు త్ డ్పడ్డారు. 1944 లో 

కాం(గెస్ పె ఆంక్షలు విధించినపుడు, దివితాలూకా 
చా 

'కౌం్యగెస్ సమితి సంచాలకునిగా (గాను [గామాన | సు 

ప్రచారం చేశారు. 1945 లో జిల్లా వద్వారి కాం గెస్ 
“కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శిగా వుంది, వెద్యార్దులను 

సమీకరించారు. ఆచార్య రంగాగారి ఆధ్వర్యాన ఆం్యధ 
రాష్ట్ర విద్యార్షి కౌం(గెస్ హెరసత్వ కళాశాల 

నడిపారు. డిపెనన్ వ్యతిరే ద్య 
అ 

సింహారాప్పు మంతి మండలిలో సాంఘిక సంక్షేమ 

. మం,తిగాను, గ్ర జలగం వెంగళరా 
లిలో విద్యా సాంస్కృతిక వ్యవహారాల నండి 

క 

గానూ సనివళారు 

(గీ అటూరి వెంకట సుబ్బారావు 
లం 

జననం 1918 లో. తం(డ్రి కృష్ణయ్య గా రు గన్న 
వరం తాలూకా ఆత్కూరు (గామ మున్ఫబ్. గాంధీజీ 
1928 లో ఆంధలో 
ఆయనకు తండికి తెలియకుండా పూలమాల వేశారు. 
అందుకు (ప్రభుత్వం విరి తండ్రిని మందలించింది. 
గాంధీజీ (ప్రదోధ ధాన్ని అనుసరించి 
విద్యకు స్వ సి స చెప్పారు. 

పర్యటించిన సందర్భంగా, 

హెస్కూలు 

33 

షస సతా౫(గహా కాలంలోను, కిట్ ఇండియా 
ఛం a నా 

ఉద్యమ కాలంలోను ఉద్యమంలో పనిచేశారు. 42లో || | 

తం గడిపారు 

8 

షతఅం(త్యః సమరయోధుల సంఘానికి 

వరాశంగా ఇచ్చారు. ఇదిగాక ఏటా 

రు 55880 లు ఈ 
సంఘానికి విరాళ౦గా “ఇచ్చారు. కృష్ణాజిల్లా 
శ్వ ప 

న్వ్వాతం(త్య సమర యోధులసంఘ శాశ్వత సభ్యులు 

అ చొప ఎన ఐదెండ్లుగా 

ఈ సంఘందా్యారా తుఫాను నిధికి రు 500 ఇచ్చారు. 

సూరపనేని అన్న వూర్హ న్కు 

తండి వొట్లూరి వెంకయ్య. భర్త నాగయ్య, 

స్వ్మగామం విజయవాడ తాలూకా గరికపరు. శాసనో 

ల్ల ౦ఘనంలో పాలొని,28_5_1982 నుంచి ఎడున్నర 

మాసాలు కఠిన శిక్షను వెల్లూరు జైలులో అనుభవిం. 

పెర్నా త్రరామమూ ర్తి 

కం ంచికచర 
గొ 

తాలూకా కంచల 

జననం 199 

ఆగస్టు 1. తండి 

ఆ(గామంలోనే 

పథమ ఈఆపా 

ధ్యాయుడై న నర 

సింహం పంతులు. 

విద్యార్థిగా ఉండగానే 1937 ఎన్నికల్లో కౌం(గెస్ 

టరుగా పనిచేశారు. 1942 కిట్ ఇండియా 

ఉద్యమ ౩ కాలంలొ (విటిష్ వ్యతిరక చర్యలకు అరెసు 

కౌవింపబడ్డారు ఏ. ఈ కారణంగా వీరి మెరిట్ స్కాలర్షిప్ 
రద్దుచేయబడింది. బందరులో విద్యార్దుల సభ ఏర్పాటు 

సినందుకు అరెస్టు చేయబడి “అండర్ (ట్రయల్ 
(పేజనర్ గా ఉన్నాయ్. తర్వాత రహస్య జీవితం 
గడిపారు. స్వాతం! త్యానంతరం ఉపాధ్యాయ ఉద్య 
మంలో బహుముఖ సేవలు గావించారు. తెలంగాణా 
పోరాట కాలంలో అ; వల్లో నిజాం ఆధీనంలో వున్న 

- 

tl, 

పరిటాల పోలీసు సేషనుపె దాడిచేసి ఆయుధాలు 
ల అల (కా 

స్వాధినం చేసుకొన్న జట్టులో వీరొకరు. 
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